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CONCELLO DE BOIRO

INTRODUCIÓN
A igualdade de oportunidades entre mulleres é homes é un propósito defendido desde a
aprobación do Tratado de Amsterdam en 1997 e está articulado como o obxectivo prioritario
a acadar polas institucións públicas nos ámbitos europeo, estatal, autonómico e local.
Con todo, a pesar de existir
xistir un marco lexislativo a favor da igualdade de oportunidades,
oportunidades
continúan existindo diferenzas e discriminacións en función do xénero que fan que
q
esta
igualdade formal non consiga converterse nunha igualdade real.
Por este motivo, o Concello de Boiro quere defender un maior compromiso coa igualdade de
oportunidades real e efectiva mediante a elaboración do seu II Plan de Igualdade de

Oportunidades entre mulleres e homes (PIOM), que conta con áreas de actuación
específicas e cunha vixencia de … anos, iniciándose o presente 2014 e perdurando ata o ano
2016/17.
Desta promoción da igualdade de xénero por parte do Concello de Boiro é bo exemplo a
existencia do Centro de Información ás Mulleres (CIM), que leva prestando servizo á
poboación boirense desde hai … anos.
Así, búscase responder cun
un enfoque realista e práctico áss necesidades detectadas e
relacionadas coa igualdade,, obtendo como resultado
resultado este II PIOM, que foi posible grazas á
colaboración e participación de diversos axentes e entidades sociais presentes no municipio,
que ofreceron importantes achegas para promover a consecución efectiva e real da igualdade
de oportunidades entre mulleres e homes.
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SAÚDO DO ALCALDE

Nos últimos anos intensificáronse as políticas, programas e actuacións que, desde diferentes
institucións, organismos e organizacións desenvolvéronse para propiciar una participación
igualitaria das mulleres na sociedade e garantir non só a igualdade formal senón tamén a
igualdade real.
A igualdade entre mulleres e homes é una prioridade na política deste Goberno. Deste
compromiso nace o II Plan de Igualdade de Oportunidades
Oportunidades Municipal do Concello de Boiro.
Boiro
Plan que será o marco de referencia das políticas de igualdade para o período 2014-2017.
2014
O II Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal establece os obxectivos a cumprir e as
actuacións a desenvolver, nos anos de vixencia
vixencia do Plan, por parte de todos os axentes
implicados.
Este II Plan supón non só a posibilidade de establecer que se quere conseguir senón como se
quere conseguir, e todas e todos somos conscientes do que queremos acadar, a conciliación
da vida laboral e familiar, o reparto xusto e equitativo das tarefas, a igualdade de dereitos e
deberes entre homes e mulleres, o acceso ao mercado de traballo en igualdade de
condicións… Todas estas facetas son aquelas nas que hai que seguir incidindo e traballando
sen esquecer,
uecer, por suposto, a mellora da calidade de vida daquelas mulleres nas que a violencia
de xénero cébase de maneira cruel.
O II Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal do Concello de Boiro é un plan que se
dirixe a toda a poboación e que ten en conta a diversidade que existe tanto entre os colectivos
de mulleres e homes como entre ditos colectivos.
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Neste II Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal recóllense non só os cambios que se
pretenden acadar no noso Concello, senón tamén as medidas e responsabilidades
responsabilidades necesarias
para ilo, desde o concreto e de maneira realista.
Este II Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal xurdiu do traballo e das achegas de
persoas técnicas e da cidadanía que participaron no seu deseño e ás que aproveito para
mostrarlles
lles o meu agradecemento e implicación.

Juan José Dieste Ortigueira
Alcalde
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ANTECEDENTES
O I Plan de Igualdade de Oportunidades do concello de Boiro foi elaborado fai case unha
década e tivo unha duración
ración oficial de catro anos, de 2005 a 2008.
Un dos principios orientadores deste
d
I PIOM foi a integración das diferentes actuacións,
programas específicos e recursos que velen, impulsen e desenvolvan a igualdade de
oportunidades en cada campo.
campo Este obxectivo estaba acompañado doutros
outros fins igual de
importantes:
-

A transversalidade para promover e impulsar a igualdade entre mulleres e homes en
todas as actividades e medidas xerais.
xerais

-

A participación e cooperación de toda a sociedade, potenciando o asociacionismo e a
colaboración do tecido social.
social

-

A prevención para conseguir a igualdade de oportunidades e impedir a discriminación
para facilitar unha mellor calidade de vida.
vida

-

E a participación equitativa no ámbito público e privado, favorecendo a presenza de
mulleres e homes en todos os ámbitos vitais.

Así, tras varios anos sen un Plan de Igualdade vixente, pero seguindo as referencias herdadas
do I PIOM para promover a igualdade de forma continua, principalmente a través dos Servizos
Sociais e do Centro de Información ás Mulleres (CIM)
(CIM de Boiro, se retoma
oma oficialmente o seu
compromiso coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes grazas á publicación
deste II PIOM, no que se manteñen os principios reitores de integración,, transversalidade,
participación, cooperación e prevención.
prevención
A continuación lémbranse os obxectivos principais
principais e específicos recollidos no I Plan de
Igualdade segundo áreas de actuación.
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Integración
ntegración da transversalidade de xénero
Obxectivo xeral: Promover e integrar a dimensión da igualdade de oportunidades na
planificación, execución e avaliación das políticas municipais.
Obxectivos específicos:


Considerar este plan como marco de referencia para todas as actuacións municipais.



Posibilitar a transversalidade da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
en todas as políticas do concello.



Propiciar a cooperación e coordinación con outras administracións públicas co fin de
desenvolver estratexias comúns de acción e intercambiar experiencias
experienci que permitan
enriquecer e orientar as intervencións.

Participación social e cidadanía
Obxectivo xeral: Potenciar a participación das mulleres no movemento asociativo, así como en
organizacións políticas, sindicais e sociais, favorecendo o exercicio e defensa dos seus dereitos
e o desenvolvemento da cidadanía.
Obxectivos específicos:


Promover o asociacionismo feminino.



Mellorar e fomentar a participación das mulleres dentro do tecido asociativo do
concello mediante a dinamización e o apoio necesario para a súa consolidación.



Promover a participación e a presenza activa das mulleres na vida política, sindical e
social do concello.
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Educación e Cultura en igualdade
Obxectivo xeral: Favorecer a transmisión de valores e modelos de igualdade de oportunidades
a través da educación e da cultura.
Obxectivos específicos:


Promover desde o ámbito municipal unha educación que fomente valores, modelos e
actitudes igualitarias.



Potenciar a participación
rticipación e presenza das mulleres na vida cultural de Boiro.

Deporte, Saúde e Calidade de vida
Obxectivo xeral: Mellorar a calidade de vida das mulleres de Boiro, atendendo á súa saúde
física, psíquica e social ao longo do ciclo vital.
Obxectivos específicos:


Apoiar a práctica deportiva de nenas e mulleres de todas as idades e fomentar unha
participación equilibrada entre os sexos na mesma.



Promover a saúde integral das mulleres de Boiro, atendendo á formación para a
adquisición de hábitos saudables e á prevención.



Reorganizar o espazo urbano a fin de contribuír á mellora da calidade de vida de todas
as persoas de Boiro.



Sensibilizar, formar e informar no respecto e coñecemento do medio ambiente.



Informar, asesorar e atender ás mulleres en xeral e a aquelas en risco de exclusión
social en particular, dos dereitos e recursos sociais axeitados para a súa plena
integración social.



Contribuír a erradicar a violencia de xénero, en todas as súas manifestación,
incentivando a participación e inserción social das vítimas na sociedade boirense.
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Formación, Emprego e Conciliación da vida laboral e familiar
Obxectivo xeral: Fomentar e favorecer a inserción
inserción profesional das mulleres, incidindo na súa
formación e facilitando recursos para a conciliación da vida familiar, social e laboral.
Obxectivos específicos:


Facer visible a desigualdade existente entre homes e mulleres no acceso ao emprego e
á formación
ormación como primeiro paso para a súa corrección.



Deseñar unha formación ocupacional acorde coa situación das mulleres e o mercado
laboral.



Informar e orientar profesionalmente ás mulleres do concello atendendo ás demandas
do mercado de traballo e ás necesidades
necesidades dos distintos colectivos de mulleres.



Fomentar o apoio á contratación de mulleres, eliminando as barreiras que existen para
o acceso deste colectivo a determinados oficios e categorías profesionais.



Estimular e apoiar a constitución de iniciativas
iniciativas empresariais promovidas por mulleres.



Mellorar as condicións laborais das mulleres no mercado de traballo.



Desenvolver no Concello unha política activa que promova e fomente a igualdade de
oportunidades na contratación, formación e promoción do seu persoal.



Potenciar

a creación,

ampliación

e/ou mellora

dunha

rede

de

servizos

sociocomunitarios dirixidos a cubrir
cubrir as necesidades familiares, facilitando así a plena
integración sociolaboral das mulleres.


Sensibilizar á poboación sobre a necesaria corresponsabilidade de mulleres e homes
no traballo reprodutivo e produtivo.
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O II PLAN DEE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
2014 – 2017

Nas seguintes páxinas preséntase o II Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal

entre mulleres e homes co concello de Boiro para o período comprendido entre os anos
2014 e 2017,
17, que contará coa seguinte estrutura:
Obxectivos xerais do Plan de Igualdade segundo áreas de actuación
Metodoloxía – Proceso de elaboración
Áreas de actuación
Diagnose cuantitativa
Diagnose cualitativa – DAFO
Plan de Acción
Avaliación e Seguimento
mento
Agradecementos
Anexos:


Glosario



Marco lexislativo
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OBXECTIVOS XERAIS
Os obxectivos xerais deste II Plan de Igualdade de Oportunidades do concello de Boiro son,
segundo ámbitos de actuación, os seguintes:

1. Fomentar a educación baseada en valores igualitarios e a sensibilización sobre estas
actitudes mediante actividades prácticas e enfocadas á realidade local.
local

2. Pular pola formación orientada ao emprego con perspectiva de xénero e polo
emprendemento local, con
con promoción do empoderamento feminino.
feminino Promover a
conciliación entre os ámbitos laboral, persoal e familiar.

3. Acadar a participación activa das mulleres boirenses na vida social, cultural, deportiva
e de ocio e tempo libre, e a corresponsabilidade entre homes e mulleres.
mulleres

4. Activar estratexias de prevención e sensibilización ante a violencia de xénero, e
promover a saúde integral – física e psicolóxica – da poboación en todos os ámbitos
vitais.
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METODOLOXÍA. PROCESO DE ELABORACIÓN
ELABORACIÓN
O proceso de elaboración do II Plan de Igualdade de Boiro ten como principal característica a
participación activa da poboación.
poboación. Grazas ás súas achegas pódense detectar as necesidades
sociais máis imperantes sobre as que traballar para conseguir a igualdade de oportunidades
real que defende este PIOM.
Por medio da implicación social e institucional promóvese o coñecemento e a difusión
dif
do
propio Plan, ademais de intercambiar experiencias que favorecen a realización do mesmo.
As fases do proceso de elaboración do Plan de Igualdade resúmense no seguinte esquema:

1) Impulso e coordinación inicial
Configuración do equipo técnico
Achega de documentación

2) Información
mación e coordinación municipal
Divulgación e invitación a todas as concellerías á participación

3) Deseño e realización
ación da diagnose participativa
Análise cuantitativa
Análise cualitativa da situación da igualdade de xénero

4) Elaboración do Plan
Planificación operativa da estratexia de actuación

A principal vantaxe de utilizar técnicas participativas é un coñecemento máis realista e
achegado á sociedade, que favorece unha resposta adecuada ás problemáticas que se
detectan.
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A información tratada durante o proceso de investigación obtívose a través de fontes oficiais
estatais e autonómicas, persoal técnico dos Servizos Sociais e do
o CIM de Boiro e, por suposto,
de axentes sociais de distintos ámbitos.
ámbitos Desta forma conseguiuse unha perspectiva global da
realidade boirense.
Partindo da recompilación de información cuantitativa e cualitativa elaborouse un diagnóstico
diagn
que permite crear un plan de acción para alcanzar a igualdade de feito entre mulleres e
homes.

Metodoloxía e participación:
pación:


Presentación institucional do Plan



Cuestionarios:
Tecido asociativo
Entidades locais
Persoal técnico municipal
Persoal político municipal
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Tendo
o en conta a intervención integral formulada no II Plan de Igualdade de Oportunidades
de Boiro, destácanse 4 áreas de actuación que, ademais de recoller medidas específicas,
favorecen a transversalidade do concepto de igualdade entre os distintos ámbitos sociais. Esta
interrelación pretende favorecer e acadar unha maior consecución
consecución de obxectivos,
obxectivos posto que
este éxito so se poderá considerar tal grazas a unha colaboración efectiva entre os diferentes
ámbitos que compoñen a vida boirense.
A continuación explícanse as
a áreas ou ámbitos de actuación do II PIOM de Boiro,
Boiro os cales
servirán
rvirán de referencia para cumprir cos obxectivos xerais anteriormente citados.
citados

Área de Educación e Sensibilización
A educación pode definirse como o proceso de concienciación cultural, moral e estrutural por
medio do que se transmiten coñecementos, valores, costumes e formas de actuar, a través da
palabra e das nosas accións, sentimentos e actitudes.
actitudes
Esta idea permite comprender que a transmisión de valores en cada sociedade está influída
polas tradicións culturais e os costumes. Por este motivo, é importante promover a
sensibilización e a implicación a favor da igualdade de oportunidades a través da educación
máis aló das aulas, afianzando os valores igualitarios en todos os ámbitos sociais, para
conseguir que as novas xeracións – nenas e nenos, futuras
uras mulleres e homes – aprendan
comportamentos non discriminatorios.

Área de Formación, Emprego e Conciliación
O mercado laboral adoita definirse como o mercado onde conflúen oferta e demanda de
traballo, relacionado coa igualdade das persoas traballadoras e a necesidade de garantir a
mesma.
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Efectivamente, a día de hoxe existen leis e normas que regulan a igualdade formal, pero esa
igualdade non é real, posto que no ámbito laboral aínda se perciben fendas de xénero que
condicionan o acceso, a permanencia, a promoción laboral e mesmo a retribución salarial
segundo o sexo da persoa, e véndose máis prexudicadas as mulleres que os homes. Isto é
denominado segregación horizontal e segregación vertical.
Neste sentido pódense engadir dous conceptos clave
clave relacionados co acceso e a promoción no
mercado laboral: a formación e a conciliación.
Por unha banda, a formación aínda acostuma estar feminizada ou masculinizada en
determinados sectores, mantendo a igualdade formal lonxe de converterse en real.
E,, por outra, algo semellante acontece coa conciliación,, posto que a pesar de existir leis que
deberan favorecer o reparto do tempo profesional, persoal e familiar de forma equilibrada
entre mulleres e homes, a realidade demostra que quen adoita ocupar máis tempo para o
coidado da familia son as mulleres, chegando a reducir xornadas laborais ou abandonar os
seus postos de traballo cando as necesidades familiares son incompatibles co
desenvolvemento profesional.
Por este motivo, é preciso promover a sensibilización
sensibilización e a implicación da sociedade boirense
para fomentar unha igualdade de oportunidades e, en consecuencia, unha conciliación real de
mulleres e homes.

Área de Participación Social e Corresponsabilidade
A participación social fai referencia ás accións ou iniciativas que buscan impulsar o
desenvolvemento dunha zona – neste caso a local – a través da integración e a participación
activa da comunidade no ámbito social e político.
político
Estas accións adoitan desenvolverse principalmente en organizacións e asociacións de diverso
tipo: ONG, asociacións veciñais, asociacións culturais, agrupacións deportivas, etc. Pero ás
veces se comproba que a participación de mulleres e homes é desigual en segundo que
ámbitos. Tal é o caso das asociacións deportivas, e en concreto das futbolísticas, onde a
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presenza de homes é moi superior ca das mulleres; ou o caso dalgunhas asociacións culturais,
onde a presenza feminina é maior que a masculina.
Así e todo, a posibilidade de participar activamente na vida social pode estar condicionada por
circunstancias persoais e prexudicada pola falta de corresponsabilidade no fogar, a cal
facilitaría o reparto de tarefas e responsabilidades familiares e domésticas.
domésticas. Neste sentido,
quen adoita renunciar á participación social – como acontece noutros ámbitos vitais – é a
muller, vendo así condicionado e limitado o seu desenvolvemento persoal.

Área de Violencia de xénero e Saúde
Segundo a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra
a Violencia de Xénero, artigo 1.1., defínese a violencia de xénero como a manifestación da
discriminación, a situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes
ho
sobre as
mulleres, exércese sobre estas por parte de quen sexa ou fora o seu cónxuxe ou de quen estea
ou estivera ligado a elas por relacións similares de afectividade, aínda sen convivencia,
convivencia e
comprende todo acto de violencia física e psicolóxica, incluídas
incluídas as agresións á liberdade sexual,
as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria de liberdade.
liberdade
Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), a saúde é o estado de completo benestar
físico, mental e social, non limitado á ausencia de infeccións ou enfermidades.
enfermidades Por este motivo,
é preciso atender de forma especial a saúde mental e social – grandes esquecidas a favor da
saúde física – posto que ambas se caracterizan polo equilibrado estado psíquico dunha persoa
e a súa aceptación.
Definidos ambos conceptos, poden relacionarse desde diversas perspectivas como, entre
outras, a saúde psíquica e a violencia psicolóxica, afectando directamente a segunda sobre a
primeira e implicando consecuencias negativas no desenvolvemento persoal.
Así, é sumamente importante
mportante prestar atención a estes dous ámbitos de actuación presentados
conxuntamente para favorecer unha igualdade de oportunidades e condicións de vida reais,
sas e positivas, apoiadas na loita contra a discriminación por cuestión de sexo.
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DIAGNO E CUANTITATIVA
DIAGNOSE
A diagnose ou análise cuantitativa dentro da investigación social permite medir e estudar
datos de forma obxectiva, aportando información neutral sobre un contexto determinado.
determinado
Por este motivo, é importante realizar unha análise de tales características, xa que facilita
información básica sobre o contexto obxecto de estudo.
Partindo da análise cuantitativa, e para unha análise íntegra, é preciso continuar o estudo
cunha análise cualitativa da realidade social, que aporta información subxectiva e máis
detallada a través das achegas das persoas que viven no contexto de referencia.
Así, os apartados estudados fan referencia a diferentes ámbitos que conforman a realidade
do concello de Boiro:: poboación, educación, traballo, participación social, saúde e violencia de
xénero.
As fontes de información obxectiva consultadas para esta análise son:


Instituto Galego de Estatística (IGE)



Instituto Galego de Cualificacións (IGC)



Consello Galego de Cooperativas



Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI)



Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX)



Concello de Boiro



Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Boiro

Ao longo deste informe préstase especial atención ás diferenzas segundo sexo para
identificar os aspectos que afectan a mulleres e homes – especialmente a mulleres – e que
dificultan a consecución dunha igualdade de oportunidades real.
real
Como aspecto a destacar, cabe dicir que un dos apartados máis importantes desta análise
aná
éo
relativo á violencia de xénero,
xénero, posto que é a manifestación máis grave das desigualdades por
cuestión de xénero.
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1. POBOACIÓN

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
Gráfico P1. Pirámide de poboación. Boiro, 2013.

Fonte: Elaboración propia

A poboación de Boiro contaba no ano 2013 cun total de 19.144 habitantes, dos cales 9.771
eran mulleres (51%) e 9.373 eran homes (49%).
Segundo se pode apreciar na pirámide de poboación,, que amosa un reparto da mesma
segundo sexo e idade, en comparación con
con outros tramos de idade, as idades de 30 a 54 anos
comprenden unha boa cantidade da poboación boirense, supoñendo así arredor do 40% do
total poboacional. E entre este conxunto de idades destaca o tramo de 35 a 39 anos, tanto no
caso das mulleres como dos homes, correspondéndose cun 4,5% e 4,75% da poboación total
respectivamente.
O que vemos nesta pirámide é un reflexo do presente e o futuro da poboación de Boiro,
baseado nun envellecemento da poboación,
poboación, seguindo a mesma tendencia que outros
concellos galegos.
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Aínda que a poboación nova ten cifras semellantes ás da poboación maior, isto non garante un
relevo xeracional suficiente, posto que as idades intermedias contemplan cifras moi superiores
ás da poboación
boación infantil e xuvenil.
Con todo, valórase a posibilidade de que tal relevo poida asegurarse no caso dos varóns, pola
cantidade de nenos e rapaces que se describen no gráfico, precisando un maior relevo
xeracional para as mulleres.

Táboa P1. Poboación de Boiro segundo sexo e grandes grupos de idade. Boiro,
2013.
2013
Total

Total

Homes

Mulleres

19.144

9.373

9.771

2.863

1.462

1.401

De 16 a 64 anos

12.609

6.345

6.264

Máis de 64 anos

3.672

1.566

2.106

Menos de 16 anos

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Na táboa P1 pódense comprobar as cifras de poboación segundo grandes bloques de idade,
idade
distinguindo:


A poboación inactiva, por una lado a máis nova, ata os 15 anos, e por outro lado a de
máis idade, maior de 64 anos.



E a poboación activa ou en idade de traballar, independentemente do seu estado de
ocupación, que corresponde ao bloque entre os 16 e os 64 anos.

As cifras que se contemplan amosan que aínda que entre os grupos de 0 a 15 anos e de 16 a 64
anos apenas existen
en diferenzas entre mulleres e homes, no grupo de máis de 64 anos hai unha
diferenza que confirma que a esperanza de vida das mulleres é superior á dos homes,
seguindo a mesma tendencia que no resto do territorio galego, xa que en Boiro as mulleres
que superan
eran os 64 anos conforman un 21,5% da poboación feminina e os homes un 16,7%
entre o conxunto dos varóns.
Un aspecto importante, que se aprecia de forma máis clara nas cifras que na pirámide de
poboación, é a gran diferenza de poboación entre o total de persoas
persoas de “ata 16 anos” e o total
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de persoas “maiores de 64”, xa que hai 107 homes maiores máis que nenos e rapaces, e 705
mulleres maiores máis que nenas e rapazas.
rapazas

Gráfico P2. Evolución da poboación segundo sexo. Boiro, 2009-2013.
2009 2013.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

No gráfico P2 vese reflectida a evolución da poboación boirense desde o ano 2009 ata o ano
2013, observando nel que as cifras de poboación feminina total son, en xeral, maiores cás da
masculina ao longo de todo o período de referencia,
referencia, comprobando que había 500 mulleres
máis que homes en 2009 e 400 en 2013, correspondendo porcentualmente a unha diferenza
do 2% máis de poboación feminina que masculina ao longo dos últimos anos.

Táboa P2. Indicadores de poboación. Boiro, 2011 e 2012.
Indicadores demográficos

Data de referencia

Taxa bruta de natalidade (‰)
(

7,7

2011

Taxa bruta de mortalidade (‰)
(

8,4

2011

100,3

2012

3

2011

Índice de envellecemento
Taxa bruta de nupcialidade (‰)
(

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)
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Seguindo coa análise demográfica de Boiro, préstase atención agora aos principais indicadores
de poboación no municipio.
A taxa bruta de natalidade refírese á relación entre o número de nacementos producidos nun
lugar e período de tempo concreto – neste caso, Boiro no ano 2011 – e a cantidade total de
poboación. Analízase como o número total de nacementos por cada 1000 habitantes.
Así, nos casos aos que se fai referencia, 2011 e 2012 – non dispoñendo de cifras oficiais
posteriores – a taxa bruta de natalidade
natalidade no concello de Boiro, medido en tantos por mil (‰),
foi de 7,7, é dicir, que por cada 1000 habitantes de Boiro tiveron lugar menos de 8
nacementos, seguindo a estela da taxa galega (7,7), pero por debaixo das cifras da provincia da
Coruña (8,1) e da comarca
omarca do Barbanza (8,2), territorio ao que pertence o concello de Boiro.
Pola súa banda, a taxa bruta de mortalidade fai referencia ao suceso demográfico oposto:
mídese o número de falecementos por cada 1000 habitantes nun lugar e tempo concreto.
Polo que
ue se pode comprobar, en Boiro prodúcense 8,4 defuncións por cada 1000 persoas, por
debaixo das cifras relativas a outros ámbitos territoriais como Galicia (10,7), a provincia da
Coruña (10,2) e a propia comarca do Barbanza considerada no seu total (9,1).
Tal e como se puido ver no gráfico anterior – Evolución da poboación – o número de
habitantes en Boiro mantense máis ou menos estable, pero iso contrasta coa relación entre o
número de nacementos e o de defuncións, posto que esta vinculación condiciona a
posibilidade do relevo xeracional xa comentado anteriormente.
En canto ao índice de envellecemento,
envellecemento, correspóndese coa relación entre a cantidade de
poboación de 65 e máis anos e a poboación nova, comprendendo a infancia e os primeiros
anos da xuventude, ata
ta os 20 anos aproximadamente.
A cifra recollida na presente táboa amosa que existe unha pequena diferenza entre a
cantidade de poboación nova e a poboación maior, supoñendo que no ano 2012 – data da que
consta a cifra reflectida – por cada 100 habitantes de 20 anos ou menos en Boiro había unha
cantidade levemente superior de maiores, correspondendo en cifras relativas a un 0,3. Isto
quere dicir que as cifras de poboación maior de 64 anos superan ás da poboación máis nova de
forma pouco significativa, mantendo
mantendo un equilibrio entre os totais destes grandes grupos de
idade.
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En cifras absolutas, esta afirmación manteríase en 2013 – tomando como referencia a
pirámide de poboación que abre este apartado – xa que as persoas maiores superaron en 115
ás máis novas do concello (3.672 fronte a 3.557). Así e todo, a distinción segundo sexo agudiza
as diferenzas relacionais, tal e como se expuxo en apartados anteriores.
Para rematar, a taxa bruta de nupcialidade relaciona o número de matrimonios dun lugar e
tempo concreto con cada 1000 persoas dentro do mesmo contexto. Así, vese que a cifra de
matrimonios en Boiro era de 3 por cada 1000 habitantes, igualando a cifra comarcal (3), pero
por debaixo da cifra autonómica
autonóm (3,3) e da provincial (3,6).

Táboa P3. Indicadores de fecundidade. Boiro, 2011.
Indicadores de fecundidade
Idade media á maternidade
Número medio de fillos por muller

31,4
1

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

De forma máis específica, préstase atención aos indicadores de fecundidade,
fecundidade que remarcan
que no ano 2011 a idade media á maternidade das mulleres de Boiro era de case 31 anos e
medio, un pouco por encima da media comarcal (31,3 anos), e por debaixo da idade
idad media
autonómica (32,1) e provincial (32,4).
O número medio de fillos e fillas por muller – 1 – é moi semellante ao do resto de ámbitos
territoriais comentados: 1,1 tanto no conxunto de Galicia como da provincia e da comarca.
Isto amosa a tendencia xeral
ral de que as mulleres retrasan o momento da maternidade e, as que
deciden ser nais, reducen o número de fillas ou fillos a ter. En gran medida, isto é causado
polas dificultades para conciliar a vida persoal e laboral – que na maior parte dos casos recae
nas mulleres – e da situación socioeconómica herdada que afecta á sociedade actual.
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MIGRACIÓNS
Táboa P4. Saldo migratorio. Boiro, 2009-2012.
2009
Saldos

Saldo interno

2009

Saldo
migratorio
total
151

2010

Ano

Intra
provincial

Total

Saldo externo
Co resto
de Galicia

Co resto
Co
de España estranxeiro

Total

100

74

26

51

31

20

30

20

16

4

10

35

-25

2011

105

40

43

-3

65

54

11

2012

56

-41
41

-35

-6

97

91

6

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

O saldo migratorio que se trata neste punto refírese ao balance existente entre a inmigración
e a emigración, considerando que se a primeira é superior á segunda, os valores serán
positivos e, polo tanto, indicarán que o lugar de referencia gaña poboación.
Pódese comprobar que o saldo migratorio en Boiro foi positivo desde o ano 2009 ata o 2012,
2012
última data da que se dispoñen datos oficiais e, ademais, único ano no que se rexistran cifras
negativas nos saldos tanto en relación coa propia provincia como co resto de Galicia, aínda que
no ano 2011 tamén se contabilizou a perda de 3 persoas a favor do resto da comunidade
autónoma.
Tamén se observa que en 2010 se rexistraron as cifras máis baixas tanto do saldo interno
como do saldo externo,, conseguindo a menor ganancia da poboación
poboación no período ao que nos
estamos a referir, rexistrándose así e todo cifras totais positivas, agás no saldo externo en
relación co estranxeiro, cunha perda de 25 persoas, o que quere dicir que saíron en busca de
emprego ao estranxeiro ou voltaron aos seus
seus países de orixe máis persoas das que chegaron a
Boiro procedentes outros países.
Entre as cifras expostas destaca o saldo migratorio do ano 2009, que se reduce a unha quinta
parte o seguinte ano, recuperándose en 2011 ao triplicar a cifra de 2010, para finalmente
reducirse de novo en 2012 respecto ao ano anterior, supoñendo un terzo da cantidade
rexistrada ao inicio do período de referencia.
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Gráficos P3, P4 e P5. Poboación estranxeira segundo sexo e continentes. Boiro,
2013.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)
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A poboación estranxeira masculina residente en Boiro durante o ano 2013 foi maior que a
feminina, contando que os homes estranxeiros supoñían un 55,25% e as mulleres un 44,75%
aproximadamente do total de poboación orixinaria doutros
doutros países. Un contraste entre estas
cifras son os casos da poboación procedente de América e de África. No primeiro caso, a cifra
de mulleres supera á dos homes supoñendo un 60% da poboación procedente deste
continente; e no segundo caso, os homes procedentes
procedentes de África aproxímanse ao 91%, mentres
que as mulleres apenas chegan ao 10%.
Entre os continentes de procedencia con maior presenza en Boiro destaca sobre os demais o
continente americano, en concreto Sudamérica que, tal como se pode ver no primeiro destes
gráficos, rexistra case a metade da poboación inmigrante estranxeira cun 46,5% (238 persoas).
No gráfico que aparece de seguido, pódese comprobar a procedencia da poboación
estranxeira segundo os países con maior presenza en Boiro no ano 2013, desagregando
des
esta
información por sexo. Coa información reflectida confírmase o gran número de persoas
procedentes de Sudamérica,
Sudamérica, ademais de comprobar que os homes estranxeiros de orixe
senegalesa superan en gran medida aos doutros países, aínda que sucede a contrario coas
mulleres orixinarias dese país, cuxa cifra é moi inferior ao da maioría dos outros países.

Gráfico P6. Poboación estranxeira segundo sexo e países de procedencia. Boiro,
2013.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)
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2. EDUCACIÓN

Táboa E1. Poboación de 16 e máis anos segundo sexo e nivel de estudos. Boiro,
2001.
Total
Total

Homes

Mulleres

15.021

7.189

7.832

460

114

346

Menos de 5 anos de escolarización

2.553

1.077

1.476

Sen completar Bacharelato elemental, ESO ou EXB

4.532

2.223

2.309

Bacharelato elemental, ESO ou EXB completo

4.320

2.216

2.104

Bacharelato superior BUP/LOXSE, COU/PREU

1.420

711

709

FPI, FP grao medio, Oficialía industrial

398

209

189

FPII, FP grao superior, Mestría industrial

513

278

235

Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería Técnica

492

206

286

Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería Superior

328

152

176

5

3

2

Non sabe ler ou escribir

Doutoramento

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

A poboación de Boiro que no ano 2001 – data máis recente da que se puido obter información
oficial – tiña 16 e máis anos, caracterizábase por un nivel de ensino básico. Destaca que un
30% desta mostra poboacional se matriculou en niveis educativos básicos, pero sen finalizalos
(29% do total de mulleres e 31% do total de homes), e un 28,75% finalizou tales estudos (27%
entre as mulleres e 31% entre os homes).
Ademais, vese que un 17% da poboación de 16 e máis anos contaba con menos de 5 anos de
escolarización,
n, supoñendo esta porcentaxe case unha quinta parte das e dos habitantes de
Boiro, entre quen podemos distinguir arredor dun 19% do total de mulleres e un 15% de
homes. Isto podería explicarse tendo en conta o gran número de persoas maiores que hai en
Boiro,
o, cuxa cifra pode semellarse – relativamente – á da data de referencia, polo que se debe
ter en conta que a poboación maior de 60 anos adoita ter niveis de escolarización baixos,
debido ás características socioeconómicas do momento e á necesidade da incorporación
incor
ao
mercado de traballo durante a súa infancia e mocidade.
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Con todo, tamén cabe mencionar as persoas con estudos superiores universitarios,
contabilizando un 6% de mulleres (entre as que había 2 con doutoramento) e un 5% de homes
(3 doutoramentos).

Gráfico E1. Taxa de analfabetismo da poboación de 16 e máis anos. Boiro, 2001.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Táboa E2. Alumnado matriculado segundo sexo e nivel de ensino. Boiro, 2013.
Ambos
sexos
2.562

2013
Total

Homes

Mulleres

1.291

1.271

475

262

213

1.081

526

555

Educación secundaria obrigatoria (ESO)

643

317

326

Bacharelato ordinario

241

117

124

Ciclos formativos grao medio ordinarios

59

44

15

Ciclos formativos grao superior ordinarios

48

14

34

Programas cualificación profesional inicial

15

11

4

Educación infantil
Educación primaria

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Datos actuais relacionados coa poboación boirense máis nova fan referencia ao número de
matriculacións no ano 2013 segundo niveis de ensino no municipio, comprobando que case
un 13,5% da poboación está cursando algún tipo de estudos comprendidos entre educación
infantil e bacharelato ordinario, ademais de ciclos de formación medios e superiores, e
programas de cualificación profesional inicial (PCPIs).
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O maior número de matriculacións rexístrase en educación primaria, arredor dun 41% de
alumnas e un 44% de alumnos, seguidas das matriculacións en educación secundaria
obrigatoria (ESO), cuxas cifras son moito menores que as de Primaria: un
un 25% do total do
alumnado, cun 24,5% de rapazas e un 25,5% de rapaces.

Gráfico E2. Alumnado estranxeiro segundo sexo e continente de procedencia.
Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Tendo en conta o alumnado matriculado nos centros educativos do concello, no gráfico E2
obsérvase que as alumnas e alumnos procedentes doutros países non supoñen un gran peso
da poboación inmigrante na comunidade educativa de Boiro, xa que estas cifras reflicten
ref
que
soamente un 2,2% de alumnas e un 2,7% de alumnos teñen orixe estranxeira, destacando
principalmente orixes sudamericanas respecto a outros continentes.

Gráfico E3. Alumnado universitario matriculado segundo rama de estudos e
sexo. Galicia, 2013.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)
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Tal e como se comproba no gráfico E3,
E3 o alumnado universitario na comunidade autónoma de
Galicia é principalmente feminino, destacando nas ramas de ciencias da saúde. Outras ramas
con maior presenza de mulleres que de homes son as artes e humanidades, e as ciencias
sociais e xurídicas, con máis de 6 puntos e preto de 9 puntos menos respectivamente.
Esta predominancia queda diminuída nas enxeñarías e distintos graos relacionados coa
arquitectura, rexistrando menos da metade de matriculacións respecto aos homes. Esta é
unha tendencia repetida durante longo tempo e que podería trasladarse á realidade local,
incluído o concello de Boiro.

Gráfico E4. Centros educativos segundo titularidade do centro. Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Os centros educativos de Boiro son esencialmente de carácter público, existindo só un de
titularidade privada. A continuación móstrase a división destes centros por unidades,
reflectindo o ensino infantil, o ensino obrigatorio, os programas de cualificación e as
ensinanzas postobrigatorias.

Gráfico E5. Unidades nos centros educativos. Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)
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Gráfico E6. Profesorado segundo sexo e titularidade do centro. Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

De acordo coa información obtida do Instituto Galego de Estatística, a presenza de homes e
mulleres no ensino queda descompensada, tanto en centros privados coma públicos, posto
que segundo esta fonte non existe profesorado masculino no único centro privado
privad de Boiro, e
a presenza masculina nos centros públicos supón un 30,62%, fronte ao 69,37% da feminina.
Isto confirma que en Boiro se cumpre a tendencia xeral da existencia de profesións
feminizadas e masculinizadas,
masculinizadas fomentada por unha socialización diferencial que promove a
maior ou menor presenza dun sexo ou outro en determinadas áreas formativas e sectores
laborais e que se ve representado no anteriormente referido gráfico relativo ao alumnado
universitario segundo ramas de estudo.
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3. TRABALLO

DESEMPREGO
Gráfico T1. Poboación en situación de paro segundo nivel académico e sexo.
Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións (IGC)

A poboación en situación de paro no concello de Boiro ten un perfil académico
maioritariamente relacionado coas ensinanzas básicas ou co certificado de escolaridade, é
dicir, sen rematar os estudos básicos. Este último caso adoita relacionarse con poboación
maior que se atopou na necesidade de abandonar os seus estudos para traballar, mentres que
a poboación que conta soamente con estudos básicos acostuma explicarse pola prematura
incorporación ao mercado laboral – ben polas posibilidades de emprego e/ou beneficios
económicos en determinados sectores, ben por necesidade –,, con causa directa na non
continuidade formativa.
Así, as porcentaxe de paro en Boiro segundo nivel de estudos, e respecto ao total poboacional
supoñen:


Un 53% de poboación que conta soamente con certificado de escolaridade.



Case un 24% con titulación en ensino obrigatorio.
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Un 12,5%
,5% que cursou formación profesional.



Case un 4% que obtivo a titulacións como BUP, COU ou Bacharelato superior.



E un 5,85% con titulacións universitarias.

Segundo esta información, compróbase que existe unha relación inversamente proporcional
entre a titulación educativa acadada e a situación de paro, é dicir, que cando menor sexa a
formación, maior risco hai de atoparse nesta circunstancia.

Gráficos T2 e T3. Poboación en situación de paro segundo actividades e sexo.
CNAE 09 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Boiro, 2013.
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Fonte: Instituto Galego das Cualificacións (IGC)

Para continuar a análise do paro en Boiro, neste punto préstase atención ás actividades
económicas con maiores porcentaxes de paro, destacando:


Entre a poboación feminina:
feminina

-

As actividades relacionadas coa industria manufactureira e as tarefas administrativas
administrati
son as máis afectadas, contando cun 28,4% de desempregadas en cada unha delas.

-

As seguintes actividades con altas cifras de paro son las vinculadas ao comercio por
xunto e polo miúdo – cun 9,5% –, a hostalaría – 8,4% – e actividades sanitarias e de
servizos sociais – 3,5%.

-

A isto hai que engadir as mulleres sen emprego anterior, que sumarían un 5,6% do
total de desempregadas en Boiro.



Entre a poboación masculina:
masculina

-

A construción destaca de xeito notable sobre as demais actividades, afectando a un
31,5% de boirenses.

-

Como segunda actividade máis prexudicada atópase a industria manufactureira, cun
18,6% de homes en situación de paro.
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-

Ademais, o comercio e a reparación de vehículos rexistra, como no caso das mulleres,
máis dun 9% de paro, seguido do transporte
transporte e almacenamento cun 7,5%, e as tarefas
administrativas con case un 6%.

A todo isto pódense engadir referencias por idades segundo as actividades máis afectadas:

-

O paro na industria manufactureira afectou especialmente á poboación entre 25 e 44
anos,
os, superando o 3% de paro en cada grupo quinquenal, en relación co total de
poboación boirense en paro.

-

Na construción estas cifras superan o 2,5% nos grupos de 35 a 39 anos, de 40 a 44 e de
45 a 49; e o grupo de 55 a 59 anos tamén rexistra cifras superiores
superiores ao 2%.

-

En canto ao comercio por xunto e á reparación de vehículos – consideradas como unha
mesma actividade económica –,, a poboación entre 25 e 44 anos é a máis prexudicada,
destacando o grupo específico de 35 a 39 anos cun 1,55% de paro respecto ao total de
poboación nesta situación.

-

A hostalaría, un dos sectores máis afectados de forma xeral polo paro, rexistra en
Boiro un 1,1% do total entre persoas de 25 a 29 anos, e un 1,2% das que teñen entre
30 e 34 anos.

-

No tocante ás actividades administrativas e de servizos, a poboación de 30 a 34 anos
supón un 3% do total de paro en Boiro, e a de 35 a 39 anos un 3,6%.

-

E para finalizar, as idades con maiores cifras de paro sen empregos anteriores segundo
as fontes oficiais son as de 20 a 24 anos, rexistrando un 1,2% do total da poboación
boirense en situación de paro.
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Gráfico T4. Paro rexistrado segundo idade. Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións (IGC)

Gráfico T5 e Táboa T1. Paro rexistrado segundo grandes grupos de idade, sexo e
duración da demanda de emprego. Boiro, 2013.

Homes
Total

Menores
25 anos

Mulleres
25 e máis
anos

Total

Menores
25 anos

25 e máis
anos

Total

947

87

860

984

74

910

Menos ou igual a 1 mes
Máis de 1 mes e menos
ou igual a 6
Máis de 6 meses e
menos ou igual a 1 ano
Máis de 1 ano

142

20

122

167

22

145

345

43

302

364

34

330

121

13

108

123

12

111

339

11

328

330

6

324

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)
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De forma xenérica, e resumindo o comentado anteriormente, no gráfico T5 e na táboa T1 vese
que os grandes grupos de idade máis afectados son os maiores de 25 anos, posto que
engloban á meirande parte da poboación activa, e sobre todo as idades máis críticas para
reincorporarse ao mercado de traballo: as que superan os 45 anos.
A isto
sto engádese a referencia temporal sobre a duración da demanda de emprego rexistrada,
destacando que a duración media máis común en Boiro está entre un mes e seis meses,
seguida das demandas de emprego que contan máis de un ano.
En ambos casos, tanto mulleres
eres coma homes marcan a mesma tendencia, pero se distinguimos
de forma concreta entre un sexo e outro, así como por idades menores ou maiores de 25 anos,
vese que:


Por un lado, as mulleres ás que se fai referencia nesta táboa supoñen un 3,75% máis
que os homes.



Ademais, entre a temporalidade á que se fixo referencia antes (de 1 a 6 meses de
duración na demanda de emprego), as menores de 25 anos son un 21% menos que os
homes do mesmo grupo de idade, mentres que superados os 25 anos cambia o perfil e
as mulleres
leres contan cun 8,5% máis que os homes.

Así e todo, entre as demandas de máis de un ano de duración non se especifica canto se
supera ese tempo, polo que a poboación afectada podería levar parada un período maior,
especialmente nos sectores máis prexudicados
prexudicados pola situación. Tal é o caso da construción e a
industria, e entre a poboación de 45 e máis anos, consideradas as idades máis críticas para
unha nova incorporación ao mercado de traballo.
Así, de acordo coa presente táboa, calcúlase que un 34,6% do total
total da poboación en paro está
nesa circunstancia desde fai máis de un ano, con cifras semellantes para mulleres e para
homes,, cun 17% e un 17,6% respectivamente.
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DEMANDA DE EMPREGO
Gráficos T6 e T7. Ocupacións máis demandadas. Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións (IGC)

En Boiro, igual que acontece en moitas localidades, as demandas de emprego veñen definidas
pola pertenza a un sexo ou outro, é dicir, existe unha relación entre o sexo de quen demanda e
determinadas actividades, xa que parece que o peso dos roles laborais tradicionais aínda é un
condicionante para a busca de emprego.
Das ocupacións máis demandadas no caso das mulleres destacan as relacionadas coa
industria peixeira, a venta e a limpeza; mentres que no caso dos homes,, as ocupacións centrais
son as relacionadas coa albanelería e a construción, a recolección de residuos e a industria
manufactureira.
Comparando os gráficos T6 e T7,
T7, vese unha diferenza clara entre as demandas femininas e as
masculinas. As porcentaxes das tres actividades máis demandadas polas mulleres distan

38
II PIOM · 2014-2017

CONCELLO DE BOIRO

bastante das seguintes, marcando unha diferenza de 6 puntos. Mentres que no caso dos
homes, esa diferenza é moito menor, xa que a tendencia entre unhas actividades e outras
oscila entre 1 e 2 puntos,
s, agás no caso da actividade máis demandada que supera á segunda
en 3,5 puntos.
Así, pódese concluír que a tendencia laboral das mulleres en Boiro está relacionada a uns
sectores moi concretos, mentres que entre a poboación masculina as demandas de emprego
empre
repártense entre uns sectores e outros de forma menos marcada, aínda que existan
predileccións.

CONTRATACIÓNS
Gráfico T8. Ocupacións máis contratadas no ámbito feminino. Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións (IGC)
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Gráfico T9. Ocupacións máis contratadas no ámbito masculino. Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións (IGC)

Os gráficos T8 e T9 reflicten as ocupacións que no ano 2013 rexistraron maior número de
contratacións no termo municipal de Boiro. Aínda que algunhas ocupacións amosan cifras
bastante baixas, son ocupacións que merece a pena destacar, por unha banda, para recoñecer
a contratación en si e, por outro lado, para facer visible a contratación de homes en sectores
secto
masculinizados e de mulleres en sectores feminizados, como é o caso das mulleres en
actividades como a limpeza, a perruquería e a cociña, ou dos homes en traballos de montaxe,
pesca, operarios ou carpinteiros.
De acordo ao exposto nos presentes gráficos,
gráfic pódese comentar o seguinte:


A industria peixeira contratou no ano 2013 a un 73% máis de mulleres que de homes.



As contratacións como camareiras foron un 46% menos que as dos camareiros, sendo
a ocupación máis destacada entre a poboación masculina con gran diferenza respecto
ás seguintes actividades con maior número de contratacións.
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O número de contratos de monitoraxe para actividades recreativas e de entretemento
sitúase na cuarta actividade máis contratada entre as mulleres, mentres que no caso
dos homes non aparece entre as dez primeiras.



O mesmo acontece co persoal de limpeza, que é a quinta ocupación entre o número
de contratos femininos, pero non se sitúa entre as actividades máis ocupadas por
homes.

Táboas T2 e T3. Masculinización profesional. Número de axentes das Forzas e
Corpos de Seguridade do Estado por sexo. Concello de Boiro 2013-2014.
2013
O Concello de Boiro conta con Policía Local e con Garda Civil, prestando servizo esta última
tamén no concello de Pobra do Caramiñal.
A primeira das táboas – táboa T2 –, referida á Policía Local do concello, mostra como, do total
das 18 persoas pertencentes a este corpo, unicamente un 16% son mulleres, non chegando,
polo tanto, sequera á quinta parte do total de axentes.

Policía Local de Boiro
Homes

Mulleres

Total

15

3

18

Fonte: elaboración propia

No caso da Garda Civil, referido na seguinte táboa – táboa T3 –,, a porcentaxe de axentes
femininas é aínda máis pequena; unicamente un 11% do total e unha única muller no Corpo.
Garda Civil adscrita aos concellos de Boiro e Pobra do Caramiñal
Homes

Mulleres

Total

8

1

9

Fonte: elaboración propia

Estes datos poñen claramente de manifesto a masculinización das profesións relacionadas coa
protección profesional da cidadanía.
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EVOLUCIÓN DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Gráfico T10. Actividades económicas (CNAE_2009) con maior número de
traballadoras/es en xeral. Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións (IGC)

Así, continuando coas cifras de contratación en Boiro, no gráfico T10 vese que a maior parte
da poboación boirense contratada céntrase en actividades como a industria manufactureira
supoñendo case 1.300 contratos, o comercio e a reparación de vehículos con arredor das 450
persoas, a construción con 380, a hostalaría con 240 e traballos na administración con máis de
200 contratacións.
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Gráfico T11. Actividades económicas (CNAE_2009) con maior número de
traballadoras/es autónomas/os. Boiro, 2013.

Fonte: Instituto Galego das Cualificación (IGC)

Por outra banda, atópase a poboación en réxime de autónomos,, entre a que se rexistran cifras
que reflicten que as actividades con maior número de traballadores desta categoría son o
comercio e a reparación de vehículos con case 380 persoas, a construción cunhas
cunhas 200 persoas
autónomas e a hostalaría que se aproxima aos 150 autónomos e autónomas.

Táboas T2 e T3. Actividades económicas (CNAE_2009) con crecemento e
decrecemento sostido de traballadoras/es en xeral durante os últimos 3 anos.
Boiro, 2013.
Actividades con crecemento
Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire
acondicionado
Hostalaría
Actividades administrativas e servizos auxiliares
Outros servizos
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Actividades con decrecemento
Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca
Industrias extractivas
Industria manufactureira
Construción
Transporte e almacenamento
Educación
Actividades sanitarias e servizos sociais
Fonte: Instituto Galego das Cualificacións (IGC)

Táboas T4 e T5. Actividades económicas con crecemento e decrecemento
sostido de persoas autónomas durante os 3 últimos anos. Boiro, 2013.
Actividades con crecemento
Actividades financeiras e de seguros
Actividades sanitarias e servizos sociais
Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Actividades con decrecemento
Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca
Construción
Transporte e almacenamento
Información e comunicacións
Actividades administrativas e servizos auxiliares
Outros servizos
Fonte: Instituto Galego das Cualificacións (IGC)

Como remate a este apartado, faise referencia ao crecemento e decrecemento de diferentes
actividades tanto relacionadas con traballadoras e traballadores en xeral, como con persoas
autónomas,
s, tal e como se ve nas táboas precedentes. O período de referencia tido en conta é
do ano 2011 ao 2013.
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Tal e como pode observarse, as actividades relacionadas coa enerxía se viron favorecidas
durante os últimos anos no caso das e dos traballadores en xeral,
xeral, mentres que no caso das
persoas en réxime de autónomos destacaron as relativas á actividades financeiras.
No tocante ás actividades cunha evolución negativa nos últimos anos destacan, en ambos
casos – traballadoras/es en xeral e autónomas/os –, as actividades
tividades agrícolas, gandeiras,
silvicultoras e pesqueiras, habendo diferentes tendencias nas seguintes actividades con
decrecemento respecto a un e outro estado laboral.
No primeiro caso – traballadoras/es en xeral – destacan tamén as industrias extractivas
extracti
e
manufactureiras, ademais da construción, mentres que no caso das persoas autónomas a
construción é a segunda actividade máis prexudicada.

45
II PIOM · 2014-2017

CONCELLO DE BOIRO

4. PARTICIPACIÓN SOCIAL

A información que se reflicte a continuación foi obtida grazas ás achegas do tecido asociativo
local de Boiro a través de cuestionarios que trataban temas como a participación
participaci
e a
representación
ón social e a corresponsabilidade no fogar.

Gráfico P1. Consideración da participación
participación das mulleres no mercado laboral e
no movemento asociativo.
ativo. Boiro, 2014.

Fonte: Elaboración propia.

Gráfico P2. Consideración da participación
participación segundo sexo nas actividades e
proxectos das asociacións. Boiro, 2014.

Fonte: Elaboración propia.
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En primeiro lugar, comentarase a participación das mulleres en ámbitos como o laboral e o
asociativo. Segundo os resultados obtidos, a meirande parte das persoas enquisadas – máis da
metade (65%) – consideran que a participación
participaci da muller nestes ámbitos é “activa”, mentres
que soamente un 20% considera que é “moi activa” e un 10% “total”. Desta forma, queda ben
vista a participación social e laboral das mulleres, xa que a imaxe negativa – participación
“pasiva” – apenas conta cunha porcentaxe representativa (5%) ou non é valorada como tal ao
non utilizar os ítems de participación “moi pasiva” ou “nula”.
É preciso comentar que a participación social das mulleres ben sexa no ámbito laboral ou no
tecido asociativo – relacionados entre si polas posibilidades/dificultades de implicación a causa
de responsabilidades familiares – percíbese nun grado menor do desexable con motivo da falta
de corresponsabilidade.
Así e todo, as mulleres con facilidades para participar activamente
activamente na vida social, cultural,
asociativa, etc. de Boiro implícanse
impl
en gran medida, o cal demostra que a súa participación
considérase moi positiva, quedando reflectido nos cuestionarios achegados. Tal é o caso do
reflectido no gráfico 2, onde se amosa que as mulleres adoitan estar máis implicadas nas
actividades e proxectos propostos que os homes, con valoracións do 55% e o 45%
respectivamente.

Gráfico P3.. Composición das Xuntas directivas das asociacións. Boiro, 2014.

Fonte: Elaboración propia.
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Gráfico P4.. Presidencia das asociacións. Boiro, 2014.

Fonte: Elaboración propia.

A pesar de que a participación social das mulleres boirenses percíbese como algo positivo, hai
que destacar que as xuntas directivas do tecido asociativo local están compostas
compo
na súa
maioría por homes (60%), incluso cando algunhas asociacións teñen unha presenza feminina
importante.
Dentro das xuntas directivas atópase o cargo de Presidencia, onde a porcentaxe de
representación segundo sexo vese aínda máis reducida no caso das mulleres, cun 30% de
presidentas fronte ao 70% de presidentes.
Esta información achéganos a unha realidade na que,
que a pesar de que a impresión xeral da
participación feminina é moi positiva,
positiva a representación
ón do tecido asociativo recae
principalmente en homes, o que fai cavilar sobre a feminización e a masculinización de tarefas.
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Gráfico P5. Medida na que as responsabilidades familiares poden influír na
participación social das mulleres. Boiro, 2014.

Fonte: Elaboración propia.

Para rematar este apartado, considérase importante reflectir a valoración que as persoas
participantes no proceso de recollida de información a través dos cuestionarios fan da
importancia da corresponsabilidade. Un dos grandes motivos polos que a participación social
das mulleres adoita verse condicionada é o coidado do fogar e da familia, xa que as tarefas de
coidadoras aínda recaen maioritariamente nas mulleres.
Existen
n situacións nas que as mulleres aínda podendo participar activamente en asociacións,
colaborar con entidades, formar parte do asociacionismo político… vense moi condicionadas
no reparto dos tempos polas responsabilidades familiares e do fogar, xa que para moitos
homes estas son cuestións de “ocio” que hai que compaxinar coas “responsabilidades”,
mentres que no caso dos varóns non existen tales condicionantes nin vense na obriga de
equilibrar os seus tempos.
De acordo coa información obtida nos cuestionarios,
cuestionarios, un 47% das persoas participantes neste
proceso considera que as responsabilidades familiares teñen moita importancia para a
participación social das mulleres, mentres que soamente un 12% considera que estes motivos
son “totalmente” os que inflúen na posibilidade
posibilidade dunha participación activa feminina.
Por unha banda, son importantes estes recoñecementos, mais por outra banda é preocupante
que case unha cuarta parte das persoas enquisadas (23%) consideren que as responsabilidades
familiares inflúen “algo” naa participación, do mesmo xeito que un 18% considere en escasa
medida – “pouco” – este motivo.
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5. SAÚDE
Gráfico S1. Esperanza de vida ao nacer. Provincia da Coruña, 2011.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

De acordo co gráfico S1,, a esperanza de vida das mulleres é superior á dos homes ao nacer e
nas idades de 65 e 80 anos.
O primeiro cálculo, relativo á esperanza de vida ao nacer,, fai ver que as mulleres poden
sobrevivir 7 anos máis que os varóns, podendo cumprir elas os 85 anos e medio e eles
achegarse aos 79.
Esta diferenza redúcese cando alcanzan os 65 e os 80 anos. Así, no primeiro caso, a esperanza
de vida das mulleres ao cumprir os 65 anos,, é superior á dos homes en máis de 6 anos e
medio, superando a idade inicialmente calculada
calculada e podendo chegar aos 88 anos, mentres que
os homes alcanzarían os 83 anos e medio.
No segundo caso a diferenza redúcese nuns 2 anos, calculando así que a idade que poderían
alcanzar as mulleres de 80 anos serían os 90 anos, moi seguidas da idade máxima
m
á que se
calcula que poderían chegar os varóns, uns 88 anos e medio.

50
II PIOM · 2014-2017

CONCELLO DE BOIRO

Gráfico S2. Defuncións segundo sexo e idade. Boiro, 2012.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

No ano 2012 Boiro contaba cunha poboación de 19.165 persoas, das cales 9.771 eran mulleres
e 9.373 eran homes. Tomando isto como referencia, pódese afirmar que as defuncións nese
mesmo ano corresponderon a menos do 1% das persoas de Boiro (0,85%). Matizando
Matizand segundo
sexo, as falecidas foron un 0,9% entre o total de mulleres boirenses, e os falecidos un 0,8% do
total de homes.
En referencia ao total de defuncións, o reparto por sexo quedaría distinguido cun 46,6% de
falecidas e un 53,4% de falecidos, polo que
que se comproba de novo que a esperanza de vida das
mulleres é máis alta ca dos homes.
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Gráfico S3. Tipo de defuncións segundo sexo. Provincia da Coruña, 2009.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Como se pode ver no presente gráfico, entre as causas de defuncións no ano 2009 na
provincia da Coruña – data e ámbito do que se obtiveron as cifras oficiais máis recentes –
destacan tanto para homes como para mulleres dous motivos principais: as enfermidades do
sistema circulatorio e os tumores.
No primeiro
rimeiro caso, tales enfermidades causaron o 32,8% de defuncións, especificando un 56,5%
de mulleres e un 43,5% de homes afectados por este motivo.
Sobre a segunda causa de morte, os tumores causaron o 26,6% das defuncións,
correspondendo a un 38,4% de mulleres
mul
e un 61,6% de homes.
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A terceira causa que máis mortes provocou na poboación provincial da Coruña foron as
enfermidades do sistema respiratorio, afectando a un 11,8% das persoas falecidas, que
segundo sexo corresponden a un 46,9% de mulleres e un 53,1% de homes.

Táboa S1. Taxas
as de mortalidade segundo sexo. Galicia, provincia da Coruña e
Boiro, 2011.
Taxa bruta de mortalidade
Galicia

A Coruña

Boiro

10,7

10,2

8,4

Taxa de mortalidade.
Mulleres
Galicia A Coruña
Boiro
10,3

9,7

Taxa de mortalidade. Homes
Galicia

A Coruña

Boiro

11,2

10,8

8,8

8,1

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Os datos máis recentes, relativos ao ano 2011, confirman de novo a maior esperanza de vida
feminina que masculina. Nesta ocasión, préstase atención ás taxas de mortalidade. Débese
explicar que cando estas taxas son inferiores ao 15‰ considéranse baixas, se están entre o 15
e o 30‰ son moderadas, e son altas se superan o 30‰.
En primeiro lugar, analízase a taxa bruta de mortalidade,, que se refire á proporción de
persoas que falecen nun determinado lugar respecto ao total poboacional dese lugar, medida
en tantos por mil (‰). Así, por cada 1000 persoas de Boiro, en 2011 faleceron unhas 8 persoas,
sendo unha cifra menor que a taxa bruta autonómica e a provincial, cuns dous puntos por
enriba da local.
En canto ás taxas de mortalidade específicas por sexo, as cifras
ifras son moi semellantes ás da
taxa bruta. Así, pódese comprobar que as falecidas en Boiro corresponderon a unhas 8
mulleres por cada 1000, e no caso dos varóns a correspondencia achégase a uns 9 homes por
cada 1000. Desta forma, continúa argumentándose sobre
s
a maior esperanza de vida feminina
que masculina.
Tal e como se comproba, a taxa de mortalidade de Boiro, así como a de Galicia, e a da
provincia da Coruña en particular, é moi baixa ao non alcanzar o menor dos baremos
considerados.
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Táboa S2. Persoas
as coidadoras de dependentes. Galicia e provincia da Coruña,
2011.
Porcentaxe
Galicia
A Coruña

Número

100

118.931

41,42

49.266

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

No relativo ao número de persoas coidadoras de dependentes,
dependentes, a información obtida data do
ano 2011, nos ámbitos territoriais de Galicia e da provincia da Coruña.
Tal e como se pode observar na táboa S2,, máis do 40% das persoas coidadoras de
dependentes en Galicia atopábase na provincia da Coruña, polo que se conclúe
conc
que existe un
claro envellecemento da poboación.

Gráfico S4. Persoas coidadoras de dependentes segundo sexo e idade. Galicia,
2011.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

No gráfico S4 especifícase o sexo e a idade das persoas coidadoras en Galicia no ano 2011, e
pode comprobarse que a meirande parte das mesmas son mulleres, cun 69% fronte a un 31%
de homes coidadores.
Segundo grandes grupos de idade, destacan as coidadoras entre 45 e 64 anos, supoñendo un
54,1% do total de mulleres que desempeñan esta tarefa. O mesmo pasa cos varóns, xa que a
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maior parte deles teñen tamén entre 45 e 64, correspondéndose cun 38,2% do total de
coidadores.
Esta afirmación resulta curiosa ao ver que, diferenciando por sexo, hai máis homes no grupo
de 65 e máis
áis anos que no de 45 a 64 (entre outras cousas porque en idade de traballar adoitan
ser máis mulleres que homes quen renuncia ao traballo para realizar tarefas de coidado). Así, a
representación gráfica amosa o reparto de mulleres e homes coidadores segundo
segun grandes
grupos de idade, pero as cifras totais absolutas amosan outra realidade. A continuación
indícanse tales cifras:


No ano 2011, as coidadoras menores de 45 anos eran 18.033, e os homes 10.287,
supoñendo respectivamente case un 22% do total de coidadoras
coidadoras e preto dun 28% do
total de coidadores.



As mulleres entre os 45 e os 64 anos eran 44.388, un 54% do total de coidadoras,
mentres que os varóns eran 14.101, rexistrando un 38,2% do total de coidadores.



E, por último, as mulleres de 65 e máis anos eran
eran 19.631 e os homes 12.491,
aproximándose respectivamente a un 24% das coidadoras e a un 34% dos coidadores.

Desta forma contémplase que aínda que a diferenza por grandes grupos de idade pareza
indicar que a maior parte dos coidadores atópense a partir dos 65 anos, queda xustificada a
súa identificación con idades entre os 45 e os 64 anos.

Con esta información confírmase que as tarefas de coidado continúan estando feminizadas,
feminizadas é
dicir, recaen na maioría dos casos en mulleres, o que se ve confirmado tanto
tanto entre o total de
persoas que desempeñan estas funcións como, ademais, comparando por sexos segundo
grupos de idade.
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Gráfico S5. Recursos humanos en atención primaria. Boiro, 2012.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

O centro de saúde de Boiro contaba no ano 2012 con 58 persoas desempeñando diversos
postos, descritos no gráfico S5.
S5. Entre eles, destacan os relativos ao servizo de ATS, cun 29,3%
do persoal, e a atención médica xeral, cun 27,6%.
Outros servizos presentes no centro de saúde,
saúde, pero que destacan por contar con pouco
persoal, son os relacionados coa infancia e a muller, con 3 pediatras (menos do 1%) e 1
matrona. Así, a porcentaxe de profesionais médicos queda descompensado entre quen se
dirixe á poboación xeral e á infancia e á muller en particular.
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6. VIOLENCIA DE XÉNERO
Táboa V1. Concellos e poboación que compón o Partido Xudicial Nº 10 de A
Coruña, Ribeira. 2013.
Poboación
Concello
Boiro
A Pobra do Caramiñal
Ribeira

Total

Mulleres

Homes

19.144

9.771

9.373

9.646

4.938

4.708

27.811

14.050

13.761

Fontes: Instituto Galego de Estatística (IGE) e Consello Xeneral do Poder Xudicial (CXPX)

O concello de Boiro pertence ao Partido Xudicial de Ribeira,, xunto con este concello e o da
Pobra do Caramiñal. Tomando como referencia o total da poboación comprendida neste
Partido Xudicial, o concello de Boiro representaba no ano 2013 un 33,8% da mesma, sendo a
segunda localidade con maior poboación do Partido Xudicial. Segundo sexos, as mulleres
boirenses supoñían practicamente un 34% do total da poboación feminina e os homes un
33,5% da masculina.

O Concello de Boiro conta cun Centro de Información á Muller,, dentro do Departamento de
Servizos Sociais.
O CIM dee Boiro conta cunha Directora (traballadora social), unha avogada e un psicólogo para
prestar un servizo de balde e anónimo a todas as mulleres que desexen información e
asesoramento individualizado e apoio en temas xurídicos, sociais, laborais e psicolóxicos
psicolóxi
de
xeito que lles permitan desenvolver plenamente os seus dereitos.
Se ben os obxectivos do CIM abranguen máis que a loita contra a violencia de xénero, queda
patente que é un dos servizos ao que acoden as mulleres cando se atopan en situación ou risco
de sufrir violencia de xénero.

57
II PIOM · 2014-2017

CONCELLO DE BOIRO

Táboa V2. Casos atendidos no Centro de Información ás Mulleres segundo
atención psicolóxica e asesoramento xurídico. Boiro, 2013.
Atencións no Centro de Información ás Mulleres de Boiro
Asesoramento xurídico

408

Atención psicolóxica

223

Fonte: Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Boiro

De acordo cos datos oficias, o CIM de Boiro atendeu en 2012 un total de 408 consultas de
asesoramento xurídico e un total de 223 consultas de asesoramento psicolóxico.
As usuarias do CIM son, na súa maioría, residentes no Concello de Boiro, aínda que hai que
destacar unha pequena
quena porcentaxe que provén de concellos limítrofes como Pobra do
Caramiñal, Rianxo, Catoira ou Padrón.
O perfil xeral das usuarias é o seguinte:
-

Mulleres, con idades comprendidas
comprendid entre os 25 e os 50 anos.

-

Nivel formativo escaso ou nulo.

-

Nivel económico baixo ou moi baixo.

-

Situación de desemprego, sen prestación ou axuda económica. Unha pequena parte
das usuarias recibe prestacións que non superan os 500€.
500

Cabe destacar tamén dentro dos casos atendidos no CIM de Boiro a intervención con menores
e adolescentes pertencentes
centes a familias desestruturadas con diversas problemáticas como
consecuencia de estar expostas
stas a algún tipo de violencia continuada no ámbito familiar.
familiar
As e os menores atendidos presentan características semellantes: condutas antisociais, baixa
baix
autoestima, illamento,
ento, agresividade,
agresividad condutas regresivas.....
O 90% dos casos que se atenderon
atend
ata o de agora no ano 2013 correspondía a mulleres
muller que
padecen ou padeceron situacións de maltrato físico ou psicolóxico por parte da súa parella
parell ou
problemas de maltrato dentro do ámbito familiar.
Agresións sexuais,
s, intentos de suicidio e maltrato a menores foron tamén
én intervencións
intervención a
destacar.
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Cabe recordar o feito de que no concello de Boiro hai unha moi escasa presenza feminina nas
Forzas e Corpos de Seguridade, contando con 3 mulleres axentes (dun total de 18 profesionais)
na Policía Local e 1 muller axente (dun total de 9 profesionais) na Garda Civil.
Este feito pode supoñer un atranco para as mulleres agredidas, que adoitan agradecer a
presenza de unha muller nos primeiros momentos.

Táboa V3.. Denuncias por violencia de xénero. España, Galicia e provincia da
Coruña, 2008-2012.
España

Galicia

A Coruña

2008

142.125

5.959

2.402

2009

135.540

6.068

2.401

2010

134.105

5.270

1.997

2011

134.002

5.153

1.875

2012

128.477

4.788

1.633

Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI)

Segundo a información obtida a través de informes oficiais, desde o ano 2008 ata o 2012
produciuse unha redución do número de denuncias por violencia de xénero no conxunto de
España, en Galicia e na provincia da Coruña. No ámbito español a redución foi dun 9,6%, no
ámbito autonómico galego correspondeu a un 19,7% e no total provincial foi dun 32%.
A redución do número de denuncias non ven argumentada polo posible resultado dunha
mellora da problemática das discriminacións e desigualdades entre sexos que, como
c
ben se
sabe, ten o seu punto máis grave na propia violencia de xénero, en calquera das súas
expresións – física, psicolóxica e sexual –,, xa que, pola contra, as situacións detectadas que
provocan violencia de xénero, ademais de non reducirse, nos últimos
últimos anos aumentaron
especialmente entre a xente máis nova.
nova
Por este motivo, resulta curioso que as cifras oficiais reflictan esa redución do número de
denuncias, mais un dos posibles motivos podería ser a cada vez menor existencia de recursos
asistenciais durante e posteriormente ao proceso de denuncia, polo que as mulleres se
quedarían desamparadas, así que antes de iniciar este proceso, quizais prefiran tomar outras
decisións.
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Gráfico V1. Delitos coñecidos de abuso, acoso e agresión sexual. España e
Galicia, 2005-2009.

Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI) – Instituto da Muller

O gráfico V1 mostra unha representación comparativa entre o total de delitos coñecidos e
rexistrados sobre abuso, acoso e agresións sexuais,
sexuais, todas manifestacións da violencia de
xénero. Aínda que a representación das cifras correspondentes a Galicia son moito menores
que o total de España, cómpre prestar atención ao descenso en ambos os dous ámbitos, pero
con variacións durante o período de referencia.
r
Por unha banda, no ano 2009, última data da que se conseguiron cifras oficiais, rexistrouse no
total de España aproximadamente un 9% menos que no primeiro ano de referencia, 2005; e o
total de Galicia corresponde a preto dun 17,5% menos en 2009 que en 2005.
Así e todo, desde o inicio do período hai algunhas variacións. Por exemplo, en Galicia nos anos
2007 e 2008 aumentou o número de delitos rexistrados sobre abusos, acoso e agresións
sexuais, supoñendo un 4,6% e un 12,8% máis que no ano 2006 respectivamente,
respectivamente, mentres que
no ano 2009 estas cifras reducíronse un 13,4% entre os últimos anos do tempo de referencia.
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Gráfico V2. Internos que cumpren condena en centros penitenciarios por delitos
de violencia de xénero. España, Galicia e provincia da Coruña, 2012.

Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI)

No presente gráfico reflíctese que o número de condenados por delitos de violencia de
xénero son unha parte ínfima do total de denuncias por estes delitos. Así, no ano 2012 o
número de denuncias en España foi de 128.477 e o número de condenados corresponde a un
4,4%. En Galicia e na provincia da Coruña acontece algo semellante, aínda que as cifras
aumentan levemente, xa que as porcentaxes de condenados corresponden a un 7% e un 8,2%
respectivamente do total das denuncias en cada unha destas zonas xeográficas.
A conclusión que se obtén por medio desta información é que menos do 10% dos casos – e
incluso menos do 5% – rematan cos agresores cumprindo penas de cárcere.

Táboa V4.. Ordes de protección. España e Galicia, 2006-2010.
2006
2006
Ordes de protección
solicitadas
% Ordes de protección
acordadas

Galicia
España
Galicia
España

1.394
36.163
80,56
74,8

2007
1.471
37.826
74,85
73,94

2008
1.439
41.420
70,26
73,41

2009
1.322
41.482
61,65
69,99

2010
1.342
37.908
60,66
67,35

Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI) – Instituto da Muller

Tal e como recolle o Instituto da Muller, unha orde de protección é un instrumento legal
deseñado para protexer ás vítimas de violencia doméstica e/ou de xénero fronte a todo tipo de
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agresións, e concentra nunha única e inmediata resolución xudicial (auto) a adopción de
medidas de protección e seguridade de natureza penal e de natureza civil.
civil
As ordes de protección dítanse en casos en que, existindo indicios fundados da comisión dun
delito ou falta contra a vida, a integridade física ou moral, a liberdade sexual, a liberdade ou
seguridade dunha muller (por parte dun home que sexa ou fora o seu cónxuxe ou parella,
aínda
nda sen convivencia), resulta dunha situación obxectiva de risco para a vítima que require a
adopción dalgunha medida de protección. Con todo, a solicitude dunha orde de protección
non supón o seu acordo, tal e como se contempla na presente táboa.
Facendo unha comparación entre o conxunto de España e a comunidade autónoma de Galicia,
esta última comprende un 3,5% do total de ordes de protección solicitadas no conxunto
estatal. Ademais, tal e como se ve na táboa, o total de 67,35% de ordes concedidas no
conxunto español está por enriba do total galego en case 7 puntos, polo que se podería
deducir que a concesión de ordes de protección no territorio galego é relativamente superior
ao do conxunto español.

Táboa V5. Vítimas mortais por violencia de xénero.
xénero. España e Galicia, 2009-2013.
2009
2013

2012

2011

2010

2009

España

54

52

61

73

56

Galicia

3

4

3

2

3

Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI)

O rexistro de vítimas mortais por violencia de xénero foi moi elevado nos últimos anos.
Tomando como referencia o período comprendido entre 2009 e 2013, vese unha leve redución
destas cifras, pero cun aumento importante entre 2009 e 2010, supoñendo un 23% máis, o
que corresponde practicamente a unha cuarta parte
parte das vítimas do primeiro ano. Tras esa
fatídica data, produciuse un leve e insuficiente descenso. En 2011 reduciuse a cifra recollida en
2010 nun 16%, e en 2012 produciuse un 15% menos de mortes que no ano anterior. Para
rematar co tempo de referencia, no ano 2013 aumentaron de novo as vítimas mortais por
violencia de xénero nun 4%.
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Os prexuízos sobre a violencia de xénero, así como sobre o perfil das persoas que a sofren e as
que

a

executan,

están

moi

estendidos

na

nosa

sociedade:

clase

social,

independencia/dependencia
endencia/dependencia económica, idade, procedencia, contexto cultural, etc. Tales
prexuízos sinalan, entre outras cousas, á xente de países sudamericanos ou de relixión
musulmá porque a tradición patriarcal e machista está moi arraigada, así como tamén se
afirma que entre a xente nova xa non existen situacións de violencia, relacionándoo desta
forma con xeracións anteriores.
Por ese motivo, crese importante facer visible unha serie de datos sobre a violencia de xénero,
centrados neste caso na nacionalidade e na idade das vítimas e dos agresores, para contrastar
cos prexuízos aínda existentes.

Gráficos V3 e V4. Vítimas mortais por violencia de xénero segundo
nacionalidade da vítima e do agresor. España, 2009-2013.
2009

Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI)
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Nos gráficos V3 e V4 faise unha comparación, en primeiro lugar, entre a nacionalidade das
vítimas e, en segundo lugar, dos agresores.
agresores
Como se pode ver, na meirande parte dos casos, trátase de españolas e españois. Comparando
Com
os anos que comprenden o período entre 2009 e 2013, vese que nos primeiros anos de
referencia se rexistraron máis casos de falecidas estranxeiras e agresores estranxeiros que nos
últimos, pero non se dispón de información obxectiva que relacione directamente
directamente a mulleres e
homes da mesma nacionalidade, é dicir, un agresor estranxeiro puido exercer violencia – e
neste caso asasinar – a unha parella española e unha muller estranxeira puido ser vítima dun
agresor español.
Isto se comproba comparando ambos
ambos gráficos, xa que nalgúns anos a cantidade de mulleres
asasinadas e de homes agresores non coincide no seu status de español/a ou estranxeiro/a,
polo que se interpreta que algunhas parellas estaban compostas por membros de diferente
nacionalidade.
Por unha
nha banda, os gráficos amosan que no ano 2009 o número de estranxeiras falecidas por
violencia de xénero era un 35,7% do total de vítimas mortais, mentres que no ano 2010 – data
con maior número de asasinadas – tal porcentaxe aumenta ata o 38,4%, considerando
considera
que a
cifra total tamén foi superior á do ano anterior en case un 25%.
A partir do ano 2010, as cifras de vítimas españolas redúcense levemente, pero sen chegar a
cifras tan baixas como no primeiro ano de referencia; mentres que no caso das falecidas
estranxeiras, as cifras descenden de forma máis notable, sendo no ano 2012 un 60,7% menos
que no 2010 e no ano 2013 un 53,6% menos respecto á mesma data. Nese mesmo ano – 2013
– as cifras de estranxeiras e españolas falecidas por violencia de xénero son un 24% e un 76%
respectivamente.
Por outro lado, no tocante aos agresores tamén se comproba que a meirande parte son
españois. Comparando entre os agresores estranxeiros, o ano en que se rexistra maior número
de agresións pola súa parte foi 2010, coincidindo co exposto no gráfico das vítimas,
víti
aínda que
non en número.
Así, un 39,7% dos agresores foron estranxeiros, sendo un 17,2% máis que no ano anterior e
reducíndose esta porcentaxe un 37,9% no ano seguinte. No caso dos agresores españois,
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tamén destaca o ano 2010 – momento no que as cifras
as de violencia con efecto de morte foron
as máis altas do período – cun 27,2% e un 2,3% máis de agresores españois que nos anos 2009
e 2011 respectivamente, polo que se comproba que o ano 2011 tamén rexistrou cifras altas
nesta categoría.
Nos anos sucesivos,
vos, tal e como se veu no gráfico correspondente ás vítimas, as cifras se
reducen oscilando entre case un 9,5% e un 7% menos que no ano 2011.
Con todo, a porcentaxe de agresores españois e de estranxeiros no ano 2013 foi dun 74% e un
26% respectivamente.

Táboas V6 e V7. Vítimas mortais por violencia de xénero segundo idade da
vítima e do agresor. España, 2009-2013.
2009

Vítima

Agresor

Total
Menor de 16
16-17
18-20

2013
54
1
0
1

2012
52
1
0
1

2011
61
0
0
3

2010
73
0
1
0

2009
56
0
0
5

21-30
31-40
41-50
51-64
Maior de 64

12
18
10
5
7

13
7
10
9
11

14
17
12
8
7

16
21
18
13
4

11
17
9
7
7

2013
54
0
0
1
5
18
17
4
9

2012
52
0
0
1
5
15
9
9
13

2011
61
0
0
0
9
12
17
14
9

2010
73
0
0
1
5
24
16
18
9

2009
56
0
0
1
11
16
10
7
11

Total
Menor de 16
16-17
18-20
21-30
31-40
41-50
51-64
Maior de 64

Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI)
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Nas táboas V5 e V6 pode verse a idade de vítimas e agresores distribuída segundo grupos de
idade diferentes, tal é o caso dos grandes grupos “menor de 16 anos” e “maior de 64”, o grupo
de 16 a 17 que soamente comprende un ano, o de 18 a 20 que comprende dous anos e o de 51
a 64 anos; os demais grupos corresponden a unha relación de idades divididas en décadas,
entre os 21 e os 50 anos.
No rexistro de vítimas mortais por violencia de xénero destacan en todos os anos de referencia
– entre 2009 e 2013 – os anos comprendidos entre os 31 e os 40, agás no ano 2012 no que a
cifra máis alta rexistrada se situou entre os 21 e os 30 anos, seguida moi de cerca polas
maiores de 64 anos e as que tiñan entre 41 e 50 anos.
No caso dos agresores, as súas cifran son superiores durante todo o período na década entre
os 31 e os 40 anos, con excepción do ano 2011, cuxas idades máis repetidas estaban entre os
o
41 e o 50 anos.
Datos destacados que revelan a gravidade da situación son os referentes ás idades máis novas.
Aínda que son os grupos de idade con menos vítimas mortais, é moi grave comprobar que a
lacra da violencia de xénero está afectando á poboación máis nova, cando os prexuízos adoitan
defender que as desigualdades e a discriminación non teñen lugar entre a xuventude.
En 2012 e 2013 rexistráronse dúas mortes por violencia de xénero en menores de 16 anos,
unha en cada ano; ademais, en 2010 produciuse
produciuse outro asasinato deste tipo nunha menor entre
16 e 17 anos. Entre o grupo de 18 a 20 anos as cifras son máis altas nos anos 2011, con 3
mortes, e 2009, con 5, e nos anos 2012 e 2013 coinciden co mesmo número de vítimas
menores de 16 anos, unha en cada data.
dat
Respecto aos agresores máis novos, destacan os mozos entre 18 e 20 anos que nos anos 2009,
2010, 2012 e 2013 provocaron a morte de mulleres por violencia de xénero.
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Gráfico V5. Mulleres vítimas de violencia receptoras da Renda Activa de
Inserción (RAI). España e Galicia, 2008-2012.
2008

Fonte: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI)

A Renda Activa de Inserción (RAI) é unha axuda extraordinaria para persoas que teñen
dificultade para atopar traballo e en situacións de necesidade económica. As vítimas de
violencia de xénero adoitan atoparse nestas situacións por diversos motivos, polo que este
gráfico nos permite observar
var a cantidade de mulleres que puideron acceder a este tipo de
axudas durante os anos comprendidos entre 2008 e 2012.
A nivel estatal, o total de mulleres vítimas de violencia de xénero que puideron beneficiarse
deste tipo de axudas aumentou durante o período
ríodo de referencia en case un 82%, e no total
autonómico este aumento achégase ao 70%,, polo que a evolución foi relativamente
semellante en ambos contextos.
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PLAN DE ACCIÓN

DESCRICIÓN

O Plan de acción é unha ferramenta de programación de actuacións para cumprir
determinados obxectivos e metas como resposta ás prioridades detectadas. Deste xeito,
facilita a organización para levar a cabo un proxecto.
Un plan de acción pode involucrar a distintos departamentos
departamentos e entidades encargadas do seu
cumprimento, ademais de incluír os obxectivos a realizar e a forma de levalos a cabo,
considerando as posibles restricións, consecuencias e revisións das actuacións segundo sexa
necesario. Polo tanto, o plan de acción – como ferramenta de apoio ao Plan de Igualdade –
propón unha forma traballar sobre os obxectivos específicos fixados mediante unha serie de
fichas onde se recollen os pasos desenvolvidos para a realización de cada medida proposta.
É preciso ter en conta a realización dun control e exame deste tipo de plans tanto durante o
seu desenvolvemento como ao seu remate. As observacións recollidas durante a vixencia do
Plan de Igualdade facilitan a corrección de cuestións precisas e a avaliación ao seu remate
axuda a establecer o balance do mesmo e a confirmación de se os obxectivos formulados
foron cumpridos.
Nas seguintes páxinas aparece reflectido o Plan de acción relativo ao II Plan de Igualdade de
Oportunidades de Boiro, 2014–2017,
2014
indicando os distintos obxectivos
ivos xerais e específicos
segundo ámbitos de actuación, acompañados das medidas de acción previstas.
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EDUCACIÓN E SENSIBILIZACIÓN

OBXECTIVO XERAL. Fomentar a educación baseada en valores igualitarios e a
sensibilización sobre estas actitudes mediante actividades prácticas e enfocadas á
realidade local.

Obxectivo específico 1. Promover a educación igualitaria e inclusiva na comunidade
educativa e na sociedade boirense en xeral.
Medidas:

1. Transmisión do principio de igualdade de forma transversal e complementaria ao
currículo escolar.

2. Realización de programas de coeducación para os distintos niveis educativos nos
centros escolares.

3. Organización e posta en práctica de actividades
a
formativas para profesorado sobre
o uso de linguaxe inclusiva.

4. Establecemento de reunións periódicas entre representantes da comunidade
educativa para programar actividades relacionadas coa prevención das
discriminacións por razón de sexo.

5. Organización de xuntanzas
x
lúdicas entre os centros educativos e/ou a comunidade
educativa para traballar de forma colaborativa a prevención de comportamentos
discriminatorios.

6. Desenvolvemento de actividades
actividades de ocio educativo para infancia e xuventude que
fomenten a igualdade de oportunidades e a corresponsabilidade.

7. Realización de actividades
ctividades formativas e informativas para familias que promovan a
coeducación.

8. Conmemoración de datas significativas como o 8 de marzo con actividades para
alumnado nos centros educativos e para o público
púb
en xeral.
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Obxectivo específico 2. Impulsar a sensibilización sobre igualdade de oportunidades en
diferentes ámbitos sociais.
Medidas:

1. Realización de actividades prácticas que promovan habilidades sociais entre a
infancia e a xuventude.

2. Organización de actividades culturais para infancia e xuventude que fomenten
valores igualitarios a través da participación activa.

3. Xornadas de sensibilización sobre a igualdade de oportunidades dirixidas a toda a
poboación ou a colectivos concretos.

4. Elaboración
boración de estudos para o seguimento
s
da situación da igualdade de
oportunidades no municipio.

5. Realización de xornadas formativas sobre uso de linguaxe inclusiva para
monitoras/es das actividades deportivas,
depor
culturais, de ocio, etc.

6. Difusión do II Plan de Igualdade de Oportunidades entre as diversas comunidades
que conforman a vida local de Boiro: comunidade educativa, sanitaria, policial,
empresarial, tecido asociativo e público en xeral.
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FORMACIÓN, EMPREGO E CONCILIACIÓN

OBXECTIVO XERAL. Pular pola formación orientada ao emprego con perspectiva de
xénero e polo emprendemento local, con promoción do empoderamento feminino.
Promover a conciliación entre os ámbitos laboral, persoal e familiar.
Obxectivo específico 1. Fomentar o empoderamento e o emprendemento con perspectiva de
xénero e en igualdade de condicións.
Medidas:

1. Organización de xornadas
ornadas informativas e actividades de sensibilización sobre o
emprendemento de mulleres e homes en igualdade de condicións.

2. Impulso e fomento
to da implicación feminina no tecido produtivo grazas a unha
formación ocupacional adecuada ás oportunidades da zona.

3. Organización e posta en práctica de accións formativas (formación continua e
formación ocupacional) dirixida prioritariamente á poboación feminina para promover
a súa inserción e promoción laboral.

4. Establecemento de axudas económicas, recursos materiais e/ou infraestruturas
necesarias que faciliten a incorporación das mulleres ao mercado laboral.

5. Facilitar o acceso das mulleres rurais a servizos
servizos e recursos potenciando a súa
participación no desenvolvemento sostible.

6. Promoción da inclusión sociolaboral das mulleres que se atopen en situación de
especial vulnerabilidade (risco ou situación de exclusión social).

7. Achega de información ao tecido
tecido empresarial sobre as vantaxes da contratación
feminina e a participación igualitaria no mercado laboral.

8. Establecemento de axudas e/ou recursos para o emprendemento feminino.
9. Establecemento de axudas ou beneficios para empresas que demostren aplicar a
igualdade salarial entre mulleres e homes.
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10. Divulgación de boas prácticas empresariais comprometidas coa igualdade, tanto de
empresas locais como doutros municipios que poidan adaptarse á realidade boirense.
Obxectivo específico 2. Facilitar a conciliación laboral, familiar e persoal con medidas
coherentes coa realidade boirense.
Medidas:

1. Impulso da corresponsabilidade e a conciliación dos tempos de vida entre a xente nova
a través de xornadas informativas e de sensibilización, dirixidas especialmente ao
ámbito laboral.

2. Organización de actividades fóra de horario e período escolar que favorezan
favo
a
conciliación,, en colaboración co tecido asociativo local.
local

3. Harmonización dos tempos lectivos ou laborais, familiares e persoais promovendo a
importancia da conciliación entre a poboación boirense, especialmente no ámbito
laboral.

4. Achega de recursos
ecursos que favorezan a conciliación destinados á infancia, maiores e
dependentes en xeral.

5. Adecuación ou axeitamento de instalacións e equipamentos públicos para favorecer a
conciliación, aproveitando así os recursos dispoñibles.

6. Facilidades
acilidades económicas para o acceso á gardería (abaratamento, facilidades para o
pago de cotas…).

7. Promoción da flexibilidade horaria no ámbito laboral para facilitar a conciliación.
8. Promoción do teletraballo naqueles casos nos que sexa posible.
9. Promoción da excedencia laboral para o coidado de fillas/os, maiores e dependentes
en xeral.

10. Difusión de todas as medidas de conciliación existentes para asegurar ao acceso a esta
información.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL E CORRESPONSABILIDADE

OBXECTIVO XERAL. Acadar a participación activa das mulleres boirenses na vida
social, cultural, deportiva e de ocio e tempo libre, e a corresponsabilidade entre
homes e mulleres.
Obxectivo específico 1. Fomentar a participación activa de mulleres e homes en igualdade de
condicións.
Medidas:

1. Promoción da participación social e política de forma igualitaria entre mulleres e
homes mediante xornadas e/ou accións informativas.

2. Actividades para promover a participación social das mulleres novas no tecido
asociativo.

3. Organización de xornadas de sensibilización sobre a práctica deportiva de mulleres e
homes de forma igualitaria.
Obxectivo específico 2. Promover a corresponsabilidade
corresponsabilidade entre mulleres e homes grazas a un
mellor reparto equitativo dos tempos.
Medidas:

1. Charlas e actividades prácticas sobre un mellor aproveitamento do uso dos tempos
para rapazas e rapaces, e mulleres e homes.
homes

2. Organización de obradoiros
bradoiros sobre corresponsabilidade
correspon
para homes e xuventude.
3. Organización de obradoiros sobre corresponsabilidade nos centros educativos para
asegurar a educación igualitaria das futuras xeracións.

4. Fomento da corresponsabilidade a través de actividades dirixidas a familias.
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VIOLENCIA DE XÉNERO E SAÚDE
OBXECTIVO XERAL. Activar estratexias de prevención e sensibilización ante a
violencia de xénero, e promover a saúde integral – física e psicolóxica – da poboación
en todos os ámbitos vitais.
Obxectivo específico 1. Actuar a favor da sensibilización social e a prevención contra a
violencia de xénero.
Medidas:

1. Desenvolvemento de xornadas educativas e de sensibilización para familias e,
especialmente, adolescentes para facilitar a detección da violencia
violencia de xénero e, en
consecuencia, promover seu rexeitamento e a súa erradicación.

2. Establecemento de reunións periódicas entre representantes da comunidade
educativa para programar actividades relacionadas coa prevención
prevención da violencia de
xénero para infancia
nfancia e xuventude.

3. Desenvolvemento de accións formativas específicas para o ámbito educativo
(profesorado, ANPAS, familias en xeral, persoal técnico e político relacionado coa
Educación, etc.) que favoreza a identificación das manifestacións máis comúns da
violencia de xénero.

4. Realización de accións dirixidas especialmente a familias para concienciar sobre a
importancia da igualdade de oportunidades e de trato, e a eliminación dos
estereotipos de xénero, como forma de previr discriminacións e violencia por
p razón de
sexo.

5. Conmemoración de datas significativas como o 25 de novembro con actividades para
alumnado nos centros educativos e para o público en xeral.

6. Organización de actividades
ctividades nos centros educativos para a prevención e o tratamento
da violencia de xénero.
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7. Organización de actividades
ctividades familiares para promover a sensibilización e a prevención
da violencia de xénero.

8. Realización de actividades
ctividades entre o tecido asociativo para sensibilizar sobre a
prevención e o tratamento da violencia da xénero.

9. Realización de xornadas
ornadas de sensibilización, prevención e tratamento da violencia de
xénero
o dirixidas a toda a poboación
poboación ou a colectivos concretos: mulleres novas,
mulleres maiores, familiares, tecido asociativo, ámbito laboral, etc.

10. Erradicación da violencia
violencia de xénero no ámbito convivencial (privado e público) a través
de campañas de sensibilización e accións específicas para a loita contra a violencia de
xénero.

11. Desenvolvemento de accións informativas e formativas para persoal técnico e político
municipall sobre prevención e tratamento da violencia de xénero.

12. Elaboración de estudos para o seguimento
s
da situación da violencia de xénero no
municipio.

13. Elaboración dun itinerario de tratamento integral da violencia de xénero para
coordinar todas as actuacións a desenvolver no concello.
Obxectivo específico 2. Pular pola saúde integral das mulleres de Boiro e sensibilizar sobre as
súas problemáticas específicas.
Medidas:

1. Dotación de recursos para a práctica de actividades deportivas, actividades na
natureza, etc.
c. para as e os adolescentes, promovendo así un tempo de ocio saudable.

2. Promoción de hábitos de vida saudables desde a infancia ata a xuventude para evitar
prácticas nocivas (prevención do consumo excesivo de alcohol e substancias aditivas).

3. Mellora do benestar
nestar físico e do desenvolvemento persoal das mulleres.
4. Organización de actividades
actividades formativas ou xornadas informativas, prácticas e de
resolución de dúbidas, sobre problemáticass de saúde propias das mulleres, con
especial atención aos tramos de máis
m idade e ao autocoidado.
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5. Potenciación do establecemento de hábitos vinculados á actividade física a través da
práctica deportiva e dos hábitos de vida saudable.

6. Organización de xornadas de sensibilización sobre a práctica deportiva para promover
a saúde
de integral das mulleres.

7. Desenvolvemento de actividades deportivas dirixidas a promover a saúde das mulleres
en colaboración coas distintas asociacións do concello, facilitando a participación das
mesmas coa organización de actividades paralelas para a infancia
infancia ou persoas
dependentes.

8. Desenvolvemento de xornadas sobre sexualidade dirixidas a diferentes tramos de
idade, tratando aspectos propios de cada etapa evolutiva.
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AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

Para que un plan de igualdade sexa totalmente efectivo, precísase establecer unha serie de
mecanismos de avaliación e seguimento,
seguimento, co fin de poder identificar puntos fortes e febles que
se poidan corrixir mentres se levan á práctica as medidas contempladas e ao remate da súa
vixencia.
De forma xeral, queda prevista a avaliación e o seguimento do II PIOM de Boiro mediante a
realización de informes e memorias que valoren a posta en práctica das accións.
Así, é preciso matizar as diferenzas entre estes conceptos:


A memoria é a recompilación ordenada e detallada de datos sobre unha actividade
realizada, recollendo as impresións obtidas do proceso de seguimento e avaliación da
propia actividade.



O seguimento fai unha valoración das memorias elaboradas durante a vixencia do Plan
e xunto coa avaliación permite unha toma de decisións apropiada segundo as
percepcións recollidas. O propósito do seguimento é facer unha observación obxectiva
que reconduza as actividades
actividades necesarias para cumprir os obxectivos do PIOM.



A avaliación permite reorientar e reconsiderar os obxectivos do PIOM. Esta é a
principal diferenza co seguimento, xa que este basicamente observa a adecuación
entre os obxectivos pretendidos e os resultados
resulta
obtidos.

Ademais, é importante concretar os organismos e/ou departamentos responsables do
seguimento e das diferentes avaliacións,
avaliacións así como o procedemento que se empregará para a
toma de decisións de acordo cos
co informes técnicos resultantes. A formación
ón dunha comisión
de seguimento entre as persoas responsables da elaboración e o desenvolvemento do Plan de
Igualdade facilitaría a realización de ditas tarefas, sendo positiva a participación de distintos
axentes sociais e políticos sensibilizados e implicados na materia.
De acordo co anterior, a avaliación do PIOM implica realizar unha valoración das medidas
postas en marcha e o seu alcance, tendo en conta:
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-

Unha avaliación inicial da planificación a desenvolver, analizando a viabilidade dos
contidos do PIOM, a temporalidade e os organismos e/ou entidades implicadas.

-

Unha avaliación puntual,
puntual, recomendable no caso de detectarse discrepancias entre os
resultados dunha actividade concreta e os obxectivos inicialmente previstos. A
avaliación puntual ten carácter
carác extraordinario.

-

Unha avaliación continua para facilitar a corrección das accións cando sexa preciso de
forma inmediata.. Esta avaliación permitirá comprobar o cumprimento do PIOM e
realizar un seguimento máis efectivo.

-

E unha avaliación final ao remate da vixencia do PIOM,, a través da que se valorará o
cumprimento dos obxectivos xerais e específicos e a necesidade de valorar novas
metas en futuras planificacións.

A recollida de información para os procesos de seguimento e avaliación realizarase
realizar
a través da
cobertura de fichas – unha para cada medida prevista no Plan de Acción –, sendo responsables
das mesmas as persoas ou organismos encargados do desenvolvemento do PIOM.
Os indicadores que deberan aparecer nas fichas están destinados a medir o nivel de execución
das actividades e deberán contemplar unha desagregación por sexo sempre que sexa posible.
Como exemplo de indicadores cítanse os seguintes:


Número de accións realizadas.



Perfil das persoas asistentes ás actividades, desagregando por sexo e idade.



Número de persoas beneficiarias de cada unha das accións realizadas.



Número de entidades e asociacións participantes.



Satisfacción persoal das e dos asistentes a cada unha das actividades.
actividades.



Material empregado.



Número de profesionais e organismos implicados na programación e execución das
actividades.



Custo de cada acción.



Número e tipo de campañas de difusión realizadas.



Investimento económico (estimado e final).
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GLOSARIO

A
Acción positiva. Medidas dirixidas a un grupo determinado, coas que se pretende suprimir e
previr unha discriminación ou compensar as desvantaxes resultantes de actitudes,
comportamentos e estruturas existentes (denominadas ás veces “discriminación positiva”).

B
Barreiras invisibles. Actitudes resultantes das expectativas, normas e valores tradicionais
que impiden a capacitación da muller para os procesos de toma de decisións, dificultando así a
súa plena participación na sociedade.

C
Conciliación da vida laboral, persoal e familiar. Introdución de sistemas de permiso por
razóns familiares de atención á infancia, persoas maiores e dependentes en xeral, e creación
dunha estrutura e organización do entorno laboral que facilite a mulleres e homes a
combinación entre o traballo
o e as responsabilidades familiares e domésticas.

Corresponsabilidade. Reparto das responsabilidades domésticas entre mulleres e homes
favorecendo a participación total das mulleres na vida pública e potenciando a
corresponsabilidade dos homes nas actividades
actividades do ámbito familiar, co necesario cambio de
perspectiva sobre a relación existente entre os ámbitos público e privado, considerando que
estes espazos interdependentes e complementarios na vida de toda persoa teñen a mesma
importancia.

D
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Discriminación directa. Situación na que se trata a unha persoa de forma menos
favorablemente en razón co seu sexo, orixe racial ou étnico, relixión ou crenzas, discapacidade,
idade ou orientación sexual.

Discriminación indirecta. Situación na que unha lei, unha normativa, unha política ou unha
práctica, aparentemente neutrais, teñen un impacto desproporcionadamente adverso sobre
os membros dun ou doutro sexo, ou prexudica ás persoas por motivos de orixe racial ou
étnico, relixión ou crenzas, discapacidade, idade ou orientación sexual, a menos que a práctica
poida xustificarse obxectivamente por un obxectivo lexítimo.

División sexual do traballo. División do traballo remunerado e non remunerado entre
mulleres e homes, tanto na vida privada como na pública en función dos roles asignados
tradicionalmente.

E
Empoderamento. Capacitación para unha plena participación nos procesos de toma de
decisións. Refírese ao proceso de acceso a recursos e ao desenvolvemento das capacidades
persoais para participar activamente en modelar a vida propia e a da súa comunidade en
termos económicos, sociais e políticos.

Equidade entre homes e mulleres. Imparcialidade no trato a homes e mulleres. Pode
tratarse de igualdade no trato ou dun trato diferente, pero considerado equivalente en termos
de dereitos, obrigas e oportunidades.

Estereotipos de xénero. Conxunto de crenzas existentes sobre as características que se
consideran apropiadas para homes e para mulleres nunha sociedade determinada e nun
momento histórico concreto.

F
Feminismo. Doutrina social favorable á muller, a quen concede capacidade e dereitos
reservados antes aos homes. Movemento que esixe para as mulleres iguais dereitos que para
os homes.
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I
Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
h
Ausencia de toda barreira sexista
para a participación económica, política e social.

Igualdade entre sexos. Situación en que todos os seres humanos son libres de desenvolver
as súas capacidades persoais e de tomar decisións, sen as limitacións impostas
impos
polos roles
tradicionais.

Igualdade formal. Acceso de homes e mulleres ás mesmas oportunidades, ás mesmas
condicións e igual tratamento en todos os campos da vida e esferas da sociedade. Supón o
recoñecemento xurídico da igualdade, incluíndo a non discriminación
discriminación por razón de sexo.
Persegue a eliminación de todas as formas de discriminación explicitamente recollida nas leis.

Igualdade real. Eliminación de toda discriminación por razón de sexo en calquera ámbito da
vida. Supón a interposición de medidas necesarias para que a igualdade sexa efectiva.

L
Linguaxe non sexista. Linguaxe sen trazos relacionados cos prexuízos culturais de xénero.

M
Mainstreaming. Organización e reorganización, mellora, desenvolvemento e avaliación dos
procesos políticos, de modo que unha perspectiva de igualdade de xénero se incorpore en
todas as políticas, a todos os niveis e en todas as etapas, polos actores normalmente
involucrados
ados na adopción de ditas políticas.

P
Paridade. Representación equitativa de mulleres e homes en todos os ámbitos sociais.
Perspectiva de xénero. Consideración e atención ás diferenzas entre mulleres e homes en
calquera actividade ou ámbito dados dunha política.
p
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R
Roles de xénero. Pautas de acción e comportamento asignadas a homes e mulleres
respectivamente, inculcadas e perpetuadas.

S
Segregación no mercado laboral. Concentración de mulleres e de homes en tipos e niveis
diferentes de actividade e emprego, onde as mulleres se ven confinadas a unha menor gama
de ocupacións que os homes, en sectores e empregos específicos (segregación
(segregación horizontal),
horizontal e a
postos de traballo inferiores, en grados e niveis concretos de responsabilidade (segregación
(
vertical).

Sexismo. Tendencia discriminatoria que valora ás persoas en razón do seu sexo
considerándoo inferior ao outro.

Sexo. Características físicas que marcan diferenzas biolóxicas
biolóxicas entre machos e femias.
Socialización de xénero. Proceso de aprendizaxe por medio do cal a sociedade, a través dos
axentes de socialización (familia, escola, medios de comunicación, grupo de iguais) transmite
crenzas, valores e comportamentos dominantes
dominantes que os membros desa sociedade deben
desenvolver segundo o sexo ao que pertencen.

T
Teito de cristal. Barreira invisible resultante dunha complexa trama de estruturas en
organizacións dominadas por varóns, que impide ás mulleres acceder a postos importantes
socialmente.

Transversalidade. Integración da perspectiva de xénero no conxunto das políticas.
Integración prioridades e necesidades específicas de mulleres e homes en todas as políticas,
con vistas a promover a igualdade de oportunidades, e recorrer
recorrer a medidas xerais que supoñan
a consecución da igualdade, tendo en conta os seus efectos nas situacións propias dunhas e
doutros cando se apliquen, supervisen ou avalíen.
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V
Violencia de xénero. Violencia sustentada nunha relación de desigualdade entre
en
o xénero
masculino e feminino, amosándose mediante ameazas, forza física ou chantaxe emocional,
adoptando diferentes expresións, entre as que se inclúen a violencia sexual, o maltrato a
mulleres, o acoso sexual, o incesto ou a pederastia.

Violencia doméstica. Violencia referida a agresións físicas, sexuais ou psicolóxicas que poñen
en perigo a seguridade ou o benestar dun membro da familia.

X
Xénero. Concepto que fai referencia ás diferenzas sociais aprendidas (por oposición ás
biolóxicas) entre homes e mulleres. Estas cambian co tempo e presentan grandes variacións
tanto entre diversas culturas como
c
dentro dunha mesma cultura.
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MARCO LEXISLATIVO
Os obxectivos e actuacións recollidos no II Plan de Igualdade de Oportunidades entre
mulleres e homes do concello de Boiro enmárcanse na lexislación e recomendacións
existentes.
A continuación cítase unha serie de documentos marco normativos das estratexias en materia
de igualdade segundo os ámbitos internacional, comunitario, estatal, autonómico e local.
l

Ámbito internacional
•

Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 1949

•

Convención sobre os dereitos políticos das mulleres. 1952

•

Declaración sobre a eliminación da discriminación contra a muller. 1967

•

Convención para a Eliminación de todas as Formas de Discriminación contra a Muller
(CEDAW). 1979

•

Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller. 1993

•

IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres de Beijing. 1995

•

Resolución 1997/44 da Comisión dos Dereitos Humanos. 1997

•

Declaración do Milenio. 2000

•

Documento final do Cumio Mundial. 2005

Ámbito da Unión Europea
•

Tratado de Amsterdam. 1997

•

Recomendación do Comité de Ministros sobre a protección das mulleres contra a
violencia. 2002

•

Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á igualdade de
trato entre mulleres e homes nas condicións de traballo. 2002

•

Regulamento 806/2004/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao fomento
da igualdade entre as mulleres e os homes na Cooperación e Desenvolvemento. 2004

•

Directiva do Consello
ello 2004/113/CE do 13 de decembro, pola que se aplica o principio
de igualdade de trato entre homes e mulleres ao acceso de bens e servizos e o seu
subministro
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•

Directiva 2006/54/CE sobre igualdade de oportunidades e trato entre homes e
mulleres. 2006

•

Plan de traballo para a igualdade entre as mulleres e os homes. 20062006-2010

•

Carta Europea para a igualdade Rexional e Local. 2006

•

II Pacto Europeo pola Igualdade de Xénero 2011-2020
2011

Ámbito estatal
•

Constitución española. 1978

•

Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da orde de protección das vítimas de violencia
doméstica. 2003

•

Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto
de xénero nas disposicións normativas que elabore o Goberno. 2003

•

Lei orgánica 15/2003, do 25 de novembro, pola que se modifica a Lei orgánica
10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal, que modifica os artigos 33 e 57. 2003

•

Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero. 2004

•

Lei orgánica 3/2007,
7, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
2007

•

Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades. 2013-2016
2013

Ámbito autonómico
•

Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. 2004

•

Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres en Galicia. 2007

•

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero

•

Plan de fomento da Corresponsabilidade. 2007

•

VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes. 2013-2015
20

Ámbito local
•

I Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades de Boiro
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